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 الصفحة 3

 

 ملخّص تنفيذي .0
  

تدفّقات ومخازين األموال العربّية، خاّصةً البينّية منها، وسبل تعزيز التكامل العربي تركّز هذه الورقة الخلفّية على تحليل 

وتخلص الورقة أّوالً إلى  .لّبات تطوير المؤّسسات العربّية المشتركةبعض الضوء على متط المالي من أجل التنمية، ملقّيةً

  .أّن تدفّقات ومخازين األموال العربّية بحجمها الكبير تشكّل فرصةً فريدةً لالقتصادات العربّية للنهوض بالتنمية

  

من % 130، أي بنسبة مليار دوالر 1700إلى حوالى  2007فقد وصل حجم موجودات الصناديق السيادّية العربّية عام 

، أي تقريباً بحجم مجمل احتياطي مليار دوالر سنوّياً 210، تنمو بأكثر من مجموع الناتج المحلّي اإلجمالي العربي

كما صعدت القيمة السوقّية اإلجمالية لألسهم في األسواق المالية . من القطع األجنبّي الحالّية المصارف المركزّية العربّية

، في حين لم يزداد عدد )2008الربع األّول (مليار دوالر  1227إلى أكثر من  148عة سنوات من العربّية، في بض

 ،من هذه الرسملة% 17على شركة، وحيث لم يحظَ القطّاع الصناعي سوى  1571إلى % 50الشركات المتداولة سوى 

لت قيمتها جُِّس للعاملين المهاجرين تدفّق سنوّياً نحو البالد العربية تحويالتوت. %2والسياحة والترفيه سوى على 

عند احتساب التحويالت غير سنوّياً ملياراً  50إلى  فعلّياً تصل ها، في حين يقّدر أن2007مليار دوالر عام  28.8 الرسمية

منها مليار سنوّياً، انخفضت حّصة التحويالت البينّية  40تخرج من البالد العربّية تدفّقات صادرة وصلت إلى و. النظامّية

ومن الخالفات من األزمات السياسّية  تعانيأكبر من التحويالت الوافدة التي  ؛ وتتزايد بوتيرٍة%30و 25إلى ما بين 

كبير من  لتوزيع الثروة بين البلدان العربّية، أكبر بمقدارٍ وقد كانت هذه التحويالت البينّية في الماضي أهّم وسيلٍة. العربّية

  . في الكثير من الدول في درء تفشّي الفقر أساسّياً، لعبت دوراً لبينّيةا االستثمارات والمعونات

  

-30إلى مستوى  2006-2002ومع التحّسن النسبي لمناخ االستثمار، وصل حجم التدفّقات السنوّية الوسطّية في الفترة 

بفضل مشاريع المدن الجديدة  ، خاّصةً، استحوذت المملكة العربّية السعودّية وحدها على أكثر من نصفهامليار دوالر 32

التدفّقات البينّية تذهب إلى مشاريع جديدة هذه معظم . منها% 34البينّية العربّية سوى وال تشكّل االستثمارات . نةالُمعلَ

grass  rootعلى التوالي% 1و% 17(صغيرة  ، إالّ أن القطّاعين الصناعي والزراعي ال يستفيدان إالّ من حّصٍة .(

اإلشارة إلى أّن التدفّقات الصادرة البينّية ال عطيات حول التدفّقات الصادرة من البالد العربّية، إالّ أنّه تتّم وتتضارب الم

في السنوات  متسارعٍ أخرى، تطّور مجمل حجم أصول المصارف العربّية بشكلٍ لناحيٍة. من المجموع% 10تشكّل سوى 

شركات (منها في إقراض القطّاع الخاص % 39، ال يوظّف سوى 2006عام  مليار دوالر 1090 إلى األخيرة، حتّى وصل

ويبقى قطّاعي التأمين والضمان  .ويذهب الباقي في توظيفات في موجودات أجنبّية وإقراضاً حكومّياً ،)مجتمعين أفراداًو

وار التي يؤدّيانها في الحكومي ضئيلين في البالد العربّية، ال يقومان باألد )التقاعد، الضمان الصحّي، إلخ( االجتماعي

   . البلدان األخرى في تعبئة المّدخرات وفي التوزيع االجتماعي

  

وحتّى يمكن اقتناص الفرصة الفريدة وتحويل التدفّقات المالية إلى رؤوس أموال لتنمية عربّية متكاملة، تقترح الورقة 

وبما أّن هذه الورقة . ي يخّص التكامل العربي، والثاناألّول يعني كّل دولة على حدة: على مستويين إلصالحاتالحاجة 



 الصفحة 4

واالجتماعي، فإّن النتائج الملخّصة تركّز على جانب والتنموي معّدة كورقة خلفّية لتحضير مؤتمّر القّمة العربّية االقتصادي 

إلى اقتراح  ،األموالترجمة الرغبة في عالمٍ عربّي أكثر تكامالً في مجال تدفّقات  حولهكذا يخلُص التحليل  .التكامل العربي

  :بة لالتفاق على إعالنهابضعة خطوات رئيسة قد يجدها القادة العرب مناِس

  

للدول الغنّية والفقيرة بالموارد على (لالستفادة من المخازين الكبيرة للصناديق السيادّية العربّية بشكلٍ مشترك ف •

تنموّيٍة إقليمّيٍة  هذه الصناديق في مشاريعٍمن أصول  ، يمكن للقادة العرب االتفاق على تخصيص نسبٍة)السواء

ت هذه الفكرة، سيكون من الضروري لَبِوإذا ما قُ .سيادّي عربّي مشترك لهذا الغرض ، أو إنشاء صندوٍقمشتركة

يتّم على أسسها اختيار المشاريع، وكذلك تعريف أو خلق سمحّدد، والمعايير التي  تعريف مساهمة كل دولة بشكلٍ

    .تنتقي المشاريع وتقّيم فائدتها وتتابع تنفيذها المؤسسة التي

عربّية  ماليٍة لتسهيل حركة األموال بين األسواق المالية العربّية، أحد الخيارات هو االتفاق على خلق سوٍقو •

. جهود إنشاء أسواق مالية محلّية أخرى اعمةًموّحدة، ابتداًء من مجموعة من األسواق العربّية الحالية، د

هيئة رقابة عربّية إقليمّية على "فعالّية األسواق المالية العربّية، يمكن للقادة العرب االتفاق على خلق  ةولزياد

 .تساهم في جعل األسواق العربّية أكثر عمقاً وأكثر تكامالً" األسواق المالية

، للدول المصّدرة والمستقبلة ولتأمين االنتفاع المتبادل من حركة العمالة البينّية العربّية ومن تدفّقات تحويالتها •

، كما "اتفاق لحرّية حركة العمالة العربّية البينّية"على السواء، يمكن للقادة العرب الشروع في التباحث حول 

ويمكن أيضاً االتفاق على آلّيات لتخطيط وتنسيق . حرّية تجارة السلع والخدمات البينّيةل اًسبق لهم وأقّروا اتفاق

 . عقود العمل تنفيذ ل البينّية، ولتبادل المعلومات ولتنسيقعرض وطلب قّوة العم

أّما فيما يتعلّق باالستثمارات البينّية العربّية، فإنّه من الواضح أّن كل دولة عربّية تحتاج لتحسين مناخ االستثمار  •

ريع كبرى عربّية أّوالً، دعمهم إطالق مشا: ولكن يمكن للقادة العرب االتفاق على عّدة أمور، بينها. الخاص بها

بينّية، مثالً على صعيد البنى التحتّية واألمن الغذائي، إلخ؛ وثانياً، دعمهم للدول ضعيفة الموارد في تحّمل كلفة 

 .آلّيات تحسين المناخ االقتصادي
 

بين اقتصادات  ، إذ ال يمكن التكامل)القطرّي(والمحلّي  )المتكامل(العربي  ينالترابط وثيق بين الصعيدحليل أّن تويبرز ال

النهوض إلى ذات "يهدف إلى مؤسسّي عربّي مشترك،  تقترح الورقة إذاً تمتين التكامل العربي من خالل جهازٍ. مختلفة جّد

وعبر متابعة تنفيذ تصبح حوافزاً وشروطاً للتكامل،  ،على مختلف األقنية واآللّيات معيارّيٍة ، عبر وضع أنظمٍة"المستوى

  . ، ودعم الدول الضعيفة بالموارد المالية والفنّية لهذا الغرضدود المعيارّية المشتركةنحو الح كّل دولة خطى

  

حرّية حركة رؤوس األموال والعمالة بين البالد : على أسسالمقترحات التي تأتي بها هذه الدراسة إذاً تترّسخ قاعدة 

التوزيع "مبدأ على  عربّي إجماعٍحرّية التجارة، وعلى  أكبر بكثير من) واجتماعية(العربّية، اللتين لّهما فعالّية اقتصادية 

عمل ي، "مؤسسّي عربّي مشترك جهازٍ"بحيث يتقّدم التكامل العربي على هذه األسس بفضل ". للنهوض إلى المستوى ذاته

عدة الدول الفقيرة قوم على متابعة تنفيذها ومساات االقتصادّية واالجتماعّية، ويعلى وضع األنظمة المعيارّية لكّل من اآللّي

: الحالية، واالستفادة من تجاربها ويمكن لهذا الغرض البناء على المؤسّسات العربّية المشتركة. بالموارد على هذا التنفيذ



 الصفحة 5

الجامعة العربّية والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعّية وصندوق النقدالعربّي والمؤّسسة العربية لضمان 

  . االستثمار

  

؛ مرحلةً بعد مرحلة حتّى لو أخذت األمورهكذا ". للتضامن العربي"في األحوال الحالّية  المقترحات السابقة طموحةًبدو ت قد

أقّل ما يمكن االتفاق عليه هو تفعيل المؤسسات العربّية المشتركة الحالية، ومنحها إمكانّيات أوسع بكثير، كي تقوم  يبقى

تدريب، تمكّن مختلف التأهيل ولباو مشتركة معيارّية وضع أسسٍببل بدراسات واستشارات وال بدور المانح، إالّ هامشّياً، 

وإذا . الدول العربّية من االستفادة من التجارب والخبرات، وتمكّن من لفت انتباه الشعوب والحكومات العربّية إلى التحديات

كن أن يكون للدراسات ولألسس المعيارّية التي تصدر ، يمهذه المؤّسسات العربّية المشتركةما تّمت مراعاة استقاللّية 

  . تحدّياتها عربّية الصدى الكافي كي تواجه كّل دولة هاعن

  

  

  سمير العيطة            أحمد جالل

  



 الصفحة 6

 

 األوضاع االقتصادية واالجتماعّية العربّية: مقّدمة .1
  

البنى لدولة في األولى بدورٍ رائٍد في النهوض بتين أساسّيتين، قامت اعرفت البلدان العربية منذ استقاللها فترتين اقتصادّي

في االقتصاد وعملت بسياسات الحماية لإلنتاج المحلّي، في حين تركّز  الخدمات االجتماعية وتدخّلت بشكلٍ كثيٍفالتحتّية و

االقتصاد العالمي  واالنفتاح على وخفض النفقات الحكومّية الميزانّيات العاّمة" إعادة هيكلة"دورها في الفترة الثانية على 

على التطّورات االقتصادية  والصدمات االقتصادّية آثارهاوقد كان للحروب والنزاعات . وتحرير فّعالّيات القطّاع الخاص

في الفترة األولى، تركّزت مفاهيم التكامل العربي حول المشاريع االندماجّية، في حين جاء تحرير التجارة . واالجتماعّية

لمرحلة الثانية، من ضمن مشاريع تكتّالت اقتصادّية مناطقّية لهذا التكامل في اا كمنطلٍق أساسّي ة وتفعيلهالبينّية العربّي

  .وانخراط في اتفاقيات تجارة حّرة مع بلدان وتجّمعات أخرى

  

للتكامل  التساؤل الرئيسّي اليوم بالنسبة إلى قّمة عربّية اقتصادية واجتماعية هو ما يمكن أن تطرحه إرادة سياسّية 

، خاّصة مقارنةً مع العربي انطالقاً من الواقع الحالي؟ وما فوائده االقتصادّية واالجتماعيةّ؟ وما السبل المؤسّساتية لتحقيقه

  2إنجازات التكامل االقتصادي لتجّمعات أخرى كاالتحاد األوروبي؟
 

ريعٍ للخصائص الرئيسّية لألوضاع االقتصادية خلفّية تحضيرّية لهذه القّمة، ال بّد إذاً بدايةّ من توصيٍف س ولورقٍة

  : واالجتماعية للبلدان العربّية في المرحلة الراهنة

نجحت معظم الدول العربّية في القيام بسياسات اإلصالح الهيكلي وضبط ميزانّياتها العاّمة والسيطرة على  •

د بأغلبّيته على مصادر الثروات الطبيعّية مديونّياتها، إالّ أنّها لم تستطع إرساء ميزانّياتها على أساس ال يعتم

، كما في معظم الدول الغربّية على توزيع الثروة والخدمات يعملويقوم على سياسات تحصيل ضريبي فّعال 

 .االجتماعّية

بفضل ارتفاع أسعار ، 2000نجحت معظم الدول العربّية في إطالق عجلة النمّو االقتصادي بشكلٍ نسبّي منذ سنة  •

، ولكن تبقى واإلعفاءات الضريبّية ر سياسات لتحرير االقتصاد داخلّياً وتحفيز نشاط القطّاع الخاصعبالنفط و

لتقلّبات أسعار المواد األولّية، وذات تباين كبير بين بضعة شركات اقتصادية كبرى  هشّة عرضةًوتيرة النمّو 

ية متدنّية، بحيث انخفضت مجمل ت انتاجذات انتاجية عالية وقطّاع شركات صغيرة ومتوّسطة بل غير نظامّية ذا

 .نتاجّية عوامل اإلنتاجإ

نجحت معظم االقتصادات العربّية في تحرير تجارتها الخارجية واالنخراط في آلّيات ضمن أو نحو منظّمة التجارة  •

ق غير ، ولكّن العوائ3العالمّية، وكذلك ضمن اتفاقات تجارة حّرة مع االتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة

كذلك انخفضت  .الجمركّية ما زالت كبيرة، وكذلك المعوقات أمام تحرير تجارة الخدمات وحرّية حركة العمالة

                                                                                                                                                                                  
 Ahmed GALAL & Bernard Hoeckman (editors): Arabic Economic: يمكن بهذا الشأن والمقارنة مع التجربة األوروبّية مراجعة  2

Integration, Between Hope and Reality; ECES & Brookings Institution Press, 2003. 
عربّية في حين يدمج مدخالت  كّل دولة" يستفرد"مع الواليات المتحدة مشروط بوجود مدخالت إسرائيلّية، وأّن ذلك لالتحاد األوروبي " التبادل الحّر"مع العلم أّن   3

  .الدول األوروبيةّ المتعّددة
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حّصة الزراعة والصناعة في النواتج المحلّية لصالح الخدمات، مّما يطرح عّدة إشكالّيات على صعيد األمن 

 .االقتصادات العالمّيةالغذائي وإنتاجّية االقتصادات العربّية وتنافسّيتها أمام 

سمحت هذه التطّورات بنشوء مجموعات عربّية متعّددة الجنسيات، انطلقت من أسواق ريعّية في بلدانها ووّسعت  •

أو  عقارّية نشاطاتها في أكثر من بلٍد، ضمن أو خارج البلدان العربية؛ معظم هذه المجموعات استثمارّية

بلدانها أو في التكامل العربي ولة األّم وأثرها في دفع وتيرة النمّو في خدمّية، تبقى عالقاتها مع السلطات في الد

 .، وتطرح مسألة االستدامةبحاجة إلى مزيٍد من الشفافّية

اتفاقّية  كما دخلتله بدايات فّعالة،  عربّي إقليمّي التعاون الخليجي في إرساء أّول تعاونٍ مجلسنجحت دول  •

ولكن التعاون اإلقليمي لم يأِت بمفاعيل على صعيد المغرب  ؛2005فيذ منذ جّيز التنالتجارة الحّرة العربّية 

، بحيث يظهر فيما بينها أو وادي النيل العربي الكبير، وبقيت معوقات كبيرة أمام تعاون دول المشرق العربي

 . 4يع القائمةمجلس التعاون الخليجي عن بقّية البلدان العربّية، تشّجعه المشارتفريد لبلدان المن  نشوء نوعٍ

أّدى النهوض االجتماعي في الفترة األولى من تطّور االقتصاديات العربية إلى توسيع التعليم والخدمات، مّما  •

في سنوات السبعينات  في مؤشّرات التنمية البشرّية، وزاد من النمّو السكّانّي، خاّصةً اًنوعي ناًأطلق تحّس

، فإّن مؤخّراً ومع أّن معّدالت النمّو السكّاني قد انخفضت. المدنى والثمانينات، وكذلك من الهجرة من الريف إل

معّدالت النمّو الكبيرة السابقة تظهر مفاعيلها اليوم مع ذروة وتيرة النمّو في قّوة العمل، خاّصة مع تسارع 

ا تعيش هكذ. مع تضاعف هذا النمّو في المدن والضغط على فرص العمل فيهاومشاركة النساء في هذه القّوة، 

غير والعمل وفي االقتصاد  ،)5األعلى في العالم(معظم البالد العربّية اليوم تصاعداً في معّدالت البطالة 

؛ هذا باإلضافة إلى تزايد )مع انغالق مجاالت هذه الهجرة( وفي النزعة إلى الهجرة بحثاً عن عمل ،6ينالنظامي

 أصالً التي تصّدرالبلدان لى البالد العربّية، بما فيها بعض إ )خاّصةً اآلسيوّية( تواتر هجرة العمالة األجنبّية

 .)لبنان، األردن(العمالة 

ق مع سياسات التصحيح الهيكلي إلى ضعف قدرات الكثير من الحكومات يؤّدي هذا الضغط االجتماعي المتراِف •

والصرف الصّحي  الشربومياه  سواء على مستويات التنظيم المدينّي(العربّية على تأمين الخدمات األساسّية 

التعليم والصّحة والضمان (والرعاية االجتماعّية ) ، حتّى في الدول ذات الفائض النفطي الكبيروغيرها

                                                                                                                                                                                  
الدولة خارج إطار  هكذا يتعامل االتحاد األوروبي مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ مختلف عن بقّية الدول العربّية، المتوّسطّية أم ال؛ وقد بقيت هذه  4

  .   االنفراد الخليجي يعزل أيضاً اليمن، وهي جزء من الجزيرة العربّية. روبا الشماليةفي حين ضّمت إليه دول أو" االتحاد من اجل المتوّسط"مشروع 
؛ مع العلم أّن معّدل %27، مع بلوغها في فلسطين الحّد األعلى %)10أي أكثر من (تبقى معّدالت البطالة الرسمّية في الكثير من البلدان العربّية برقمين   5

، وأنّه يأخذ كمشتغلين العاملين بأجر أم )هل عملت ساعةً على األقّل في األسبوع الماضي؟(ف منظّمة العمل الدولية بالمعتى الضّيق البطالة الرسمي هذا يعتمد تعري

ن بأجر في وتبّين اإلحصاءات حيث هي متاحة، أّن هذا المعّدل يمكن أن يتضاعف مّرتين أو ثالثة إذا ما أخذ تعريف يشمل العاملي. ال في القطّاع غير النظامي

 Samir AITA & Ivan MARTIN: Euromed and Employment, a Comparative Study; Fundacion Paz y: راجع. القطّاع النظامي
Solaridad, to appear October 2008. 

، في %)38(، مع الحّد األقصى لنونس %20من في معظم البلدان العربّية إلى أكثر ) كنسبة من الناتج المحلّي اإلجمالي(يصل حجم االقتصاد غير النظامي   6

، %)55(، مع الحّد األقصى لمصر %40في معظم البلدان العربّية إلى أكثر من ) كنسبة من مجمل فرص العمل عدا الزراعة(حين تصل نسبة العمل غير النظامي 

: راجع. ي القطّاع غير النظامي مسؤول مباشرةً  عن تنّدي اإلنتاجّيةهذا النمّو ف. مع انخفاض ملحوظ لحّصة العمل بأجر وزيادة حّصة العمل لحسابه الخاص
SCHNEIDER Friedrich, 2002: Size and Measurement of the Informal Economy in 110 Countries around the 
World; World Bank, Workshop of Australian National Tax Center, Canberra, July 17, 2002 and ILO, 2002 : Women 

and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, ILO, Employment Sector paper, 2002.  
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، مّما يخلق أرضّيةً، خاّصة في األحياء غير النظامّية التي انتشرت حول المدن )االجتماعي وتأمين الشيخوخة

 .المتطّرفةالرئيسّية، لالضطرابات االجتماعية واألفكار 

مع هذا تمكّنت البلدان العربية حتّى اآلن من احتواء الكثير من المصاعب االجتماعية بشكلٍ معقول نسبّياً وتحّمل  •

اإلسرائيلي وعن غزو العراق -أعبائها، بما فيها النزوحات الجماعية الكبيرة التي نشأت عن الصراع العربي

 7"العمل الالئق"م من مشاكل فرص إالّ أن هذه النزوحات تفاِق. مثالًوعن األزمات الداخلّية في السودان والجزائر 

  .  والخدمات والرعاية االجتماعية التي ستواجهها هذه البلدان في المرحلة الحالية

  

ال تهدف هذه الورقة إلى تحليل سبل نهوض البالد العربّية في مواجهة التحدّيات االجتماعية واالقتصادية انطالقاً من هذه 

على الورقة الخلفّية  من إرساء تحليالت هذهال بّد ولكن بالمقابل، . التدفّقات المالية والرأسمالية لخصائص، بل إلى تحليلا

  :ات الالزمةاالستثمارتوّجهات بعض األولوّيات العربّية لناحية 

أحد أطرافها الشركات تظهر معظم االقتصادات العربّية على ازدواجّية، تقوم في  :تحرير القيود على االستثمار •

تستطيع الوصول إلى السلطات العليا، وعلى الطرف اآلخر شركات حكومّية إنتاجّية  ، التيالعمالقة ذات القدرة

هذه اإلزدواجّية تحمل تناقضات ال . متوّسطة وصغيرة تعاني من اإلجراءات البيرقراطّيةخاّصة وخدمّية وشركات 

العاّمة وسياسات التصنيع والتصدير، سياسات الوتوضيح  ،على االستثمارتحّل إالّ بتحرير القيود اإلجرائّية 

الخدمات االجتماعّية األساسّية في البالد المعنّية وفي أطر مستلزمات و ،المال العاممفهوم الخصخصة وومآالت 

 . العمل العربي المشترك

لٍ كبير في البلدان العربية، خاّصةً مع نمّو في حين تطّور النقل الجّوي بشك: للنقل البّري والبحري البنى التحتّية •

شركات الطيران الخليجّية وتلك لمصر والمغرب ولبنان، سيضطّر هذا النقل الجوّي إلى مواجهة ارتفاع أسعار 

وحتّى األن ال ترتبط البالد العربّية بشبكات نقل بّري منافسة بالسكك الحديدّية أو . النفط، وبالتالي كلف النقل

هذا عدى أّن ضعف شبكات النقل داخل البالد العربّية يزيد من الضغوط على المدن . الطرق السريعةحتّى عبر 

 . الكبرى حيث يتركّز السكّان والمعامل بشكلٍ يفوق طاقتها

مياه الشرب، (تتوّسع المناطق غير النظامّية في المدن العربّية، وتسوء الخدمات األساسّية  :التنظيم المدنى •

ويتّم هذا حتّى في البلدان . ، وحتّى البنية المعقولة للمدينة كإطار حياة لمجتمع)ي، توزيع الكهرباءالصرف الصّح

والمدن . الثرّية بالموارد، في حين يتم بناء مدن جديدة بشكلٍ واسعٍ تخّصص لذوي الدخل المرتفع أو المتوّسط

لسكن في مدنٍ حديثة ال تاريخ لها أو تصبح ، ال ُيمِكن أن تتَرك ل)وسياحي(العربية لها تراث حضاري وثقافي 

ويمكن لتطوير التنظيم المدني في البلدان العربّية بالتنسيق . مزيجاً من المعامل والمهجع الملّوث لألفقر اجتماعّياً

وفي مختلف ) إذ تعيش أكثرها زحاماً خانقاً بالمعنيين(فيما بينها أن يحّسن كثيراً في البيئة االستثمارّية 

 .  طات االقتصادّية واالجتماعّيةالنشا

ما زالت شبكات نقل المعطيات بين البلدان العربّية وداخل هذه البلدان دون  :البنى التحتّية لمجتمع المعرفة •

كوابل (ومع إطالق أقمار صناعية عربّية متعّددة، يبقى ضرورّياً نشر شبكات المعطيات . مستوى الدول الصاعدة
                                                                                                                                                                                  

: ؛ راجع"العمل الالئق"أمام تفاقم ظواهر العمل غير النظامي وتدنّي حقوق العمل، تطرح منظّمة العمل الدولية مسألة العمل والبطالة اليوم من خالل مفهوم    7
MAHDI (EL) Alia, 2002: Towards Decent Work in the Informal Sector, the Case of Egypt, Employment Paper 

2002/5, ILO, 2002.   
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إلرساء قاعدة مجتمع المعرفة، ولدفع أسواق ) الكابلي للمعطيات واإلنترنيت والتلفازبحرّية، التوزيع األرضي 

 .  الترفيه التي هي من األكثر دينامّيةً حالّياً

يشكّل توّسع العمل غير النظامي والقطّاعات االقتصادية غير النظامية تحّدياً كبيراً  :الضمان االجتماعي العربي •

وسيكون لتطوير أنظمة . بةً كبيرةً من السكّان تبقى خارج إطار رعاية وسلطة الدولةللدول العربية، بحيث أّن نس

الرعاية االجتماعية من نظامٍ يعتمد على دعم أسعار موادغذائّية ونفطّية إلى نظامٍ أكثر حداثةً يرتبط بالتحفيز 

 .لداخلي على السلع والخدماتعلى الدخول في العمل والقطّاع النظامي، آثار ملحوظة، بما فيها في دعم الطلب ا

يشكّل األمن الغذائي العربي أحد أهّم التحديات القائمة نظراً لضعف البالد العربّية بالموارد : األمن الغذائي العربي •

) والصناعات الزراعّية المرافقة(ويتطلّب النهوض بهذا التحّدي زيادة االستثمارات في المجال الزراعي . المائّية

" السياسة األوروبّية الزراعية المشتركة"على غرار (ة تدعم اإلنتاج الزراعي فنّياً ومادّياً وسياسات حكومّي

ويرتبط اتّزان هذه السياسات بضرورة . ولناحية مستلزمات الزراعة) والسياسة األمريكّية لدعم اإلنتاج الزراعي

 . الحّد من هجرة الريف إلى المدينة وتأمين الخدمات الحديثة في الريف

 

يات تواجه بلدان الجامعة العربية على الصعيد تحّدو لواقع الحالي، بما فيه من إيجابّيات وسلبّياتتوصيف اانطالقاً من 

ففي النهاية، هذا هو . رأس المالاألموال و واحٍد هو على مدخلٍإذاً  الورقة الخلفّيةاالجتماعي واالقتصادي، تركّز هذه 

من هذه البالد، وكذلك إرساء التكامل  ستطيع أن يّؤمن النهوض االجتماعي واالقتصادي في كلٍّجّيداً ي ديَرالمورد الذي إذا ُأ

سبي للتجارة تشكّل األوضاع الحالّية مع نمّو الفوائض النفطّية وتحويالت المغتربين، وكذلك مع التحّسن النإذ  .العربي

هذا إذا ما أمكن تحويل الفائض المالي  .يمكن التأسيس عليهاوكذلك لالستثمارات العربية البينّية فرصةً  البينّية العربّية

أي أّن هذه الورقة تحلّل إمكانّية تحويل . وخدمات ورعاية اجتماعية وفرص عملٍ وإنتاجٍ نشأ وينمو إلى استثماراٍتالذي َي

   .وإمكانّيات التكامل العربي في هذا المجال ؟"رؤوس أموال"العربّية إلى  "األموال"

   

  :أقسام ثالثةعلى  الورقة الخلفّيةهذه  تقومو 

 ،تحليل تدفّقات ومخازين األموال العربّية، خاّصة تلك البينّية بينها •

 ،التكامل العربي المالي من أجل التنمية اإلقليمّية تعزيزتحليل آليات  •

 . مل العربيفي ضوء تعزيز البناء المؤسسّي للتكا اآلليات المؤسسّية العربّية الحاليةاإلضاءة على بعض  •
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 األموال العربّية تدفّقات ومخازينتحليل  .2
  

وعن ) النفط والغاز على األغلب(ج عن صادرات المواد األولّية إذ تنتُ. البلدان العربّية ليست فقيرة بالموارد المالية

الميزان الجاري لمعظم  ىنسبةً إل رئيسينوأهمّية  ذات حجمٍة كبيرة تحويالت المغتربين والعّمال المهاجرين تدفّقات سنوّي

حسب طبيعتها، تذهب هذه األموال . كما ازدادت منذ بضعة سنين تدفّقات االستثمارات الخارجّية المباشرة. الدول العربّية

على الصعيد المحلّي، . لحكومات التي تعيد توزيعها، وتُنفَق استهالكاً أو استثماراًإّما إلى القطّاع الخاص مباشرةً، أو إلى ا

اً، عربياً توّجه هذه اإلدخّار نحو االستثمارات أو األسواق المالية، محلّييدخار في بعض االقتصادات، وع أيضاً نسبة االِفترت

أي بين الدول (يحلّل هذا القسم أهّم سبل التدفّقات والمخزونات المالّية للدول العربّية مع التركيز على ما هو بينّي . ودولياً

  . انطالقاً مّما يشكّل تدفّقات ومخزونات أكبر حجماً ومع التسلسل) العربّية

   
 

 السيادّيةالصناديق  2-1

  

صناديق استثمارّية "يمة في ميزانها الجاري إلى خلق ستَدالذي حظيت على فوائض ُم العربّية هت الكثير من الدولتوّج

لهذه البلدان المعايير المطلوبة  8عبةمخزون العمالت الصبشكل كبير فقد تخطّى . Sovereign Wealth Funds" سيادّية

وتفادياً للظواهر التضخّمّية، كان . صرف العملة الوطنّية أسعارالدين الخارجي، أو المستوردات أو  استحقاقاتلضمان 

السيولة  قتصادي، دون أن تكون لهذه األصولا ذات مردوٍد هدف هذه الصناديق هو إذاً تحويل هذه الفوائض إلى أصولٍ

هذه الصناديق حقوق األجيال السابقة للدول  كان الهدف هو أن تحفظكما . ناحية استثمارات المصارف المركزّيةبة لالمتطلّ

سعار المواد األولّية أو المصادر المحلّية، أالمعنّية، في حال نضبت الموارد المحلّية، أوحتّى األجيال الحالية في حال تقلّبت 

  .لة ضمن النظام االقتصادي العالميفي تموضع هذه الدو المساهمةكذلك و

  

 2500 العالمي إذ بلغ حجم موجوداتها. للدول العربية والبلدان الصاعدة الصناديق السيادّيةبوقد ظهر مّؤخّراً اهتماٌم كبير 

ل تقريباً أي ما يعاِد( $USمليار  12500إلى  2015مع توقّع ارتفاعها عام ) 1المصّور ( 2007عام  $US دوالر مليار

العالمي حجم ال ويعني هذا أّن حجم هذه الموجودات قد تخطّى وبكثيرٍ). الناتج المحلّي اإلجمالي للواليات المتحدة األمريكّية

حوالى (ومجموع الصناديق المضاربة ) $USمليار  1000حوالى ( private equityمجموع صناديق االستثمار الخاّصة ل

 mutualالتضامنّية بحجم الصناديق عالمّياً ّية مقبلة كي تصبح ؛ وأّن الصناديق السياد)$USمليار  2000 funds 

 18000(أو شركات التأمين العالمّية ) ملياراً 21000(  pension fundsوصناديق مؤسّسات التقاعد  )ملياراً 19000(

   9).ملياراً

                                                                                                                                                                                  
8 Green R. et Torgerson T. : Are High Foreign Exchange Reserves in Emerging Markets a Blessing or a 
Burden?, DOT Occasional Paper 6, March 2007. 
9 Currencies: How big could Sovereign Wealth Funds be by 2015?, Morgan Stanley, Research, May 3, 2007 and 
The Economist, Invasion of the Sovereign-Wealth Funds, Jan. 19-25, 2008. 
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0 5 10 15 20 25

Pension Fundsصناديق التقاعد 

Mutual Fundsالصناديق التعاونّية  

شركات التأمين
االحتياطيات الرسمّية للمصارف المركزيّة

الصناديق السياديّة

Hedge Fundsالصناديق المضاربة 

Private Equityصناديق االستثمار الخاص 

)األمريكيّة بآالف مليارات الدوالرات(جموع الموجودات التي تديرھا الصناديق العالميّة م: 1 المصوّر

2007 Morgan Stanley et The Economist المصدر  

كبير من االهتمام  ويعود جزٌء

العالمي بهذه الصناديق 

ا يتبع السيادّية إلى أّن معظمه

في حين تتبع  ،لدولٍ نامية

الصناديق التضامنية أو تلك 

لمؤسسات التقاعد أو لشركات 

التأمين إلى الدول المتقّدمة 

الصناعية، وإلى أنّها تستَثِمر 

كمثيالتها في أسهمٍ وأصولٍ 

لشركاٍت كبرى في الدول 

االستثمار في  منتّم فيه منع هذه الصناديق السيادّية بشكلٍ ي بل أّن هذا االهتمام يتحّول أحياناً إلى حساسّيٍة. المتقّدمة

من صناديق التقاعد  اًملحوظ اًهذا في حين أّن جزء. شركاٍت تعتبر حّساسة، بحّجةّ أنّها تخضع لحكومات الدول المعنّية

 4500يصل حجم موجوداتها إلى ) 1الجدول ( Public Pension Reserve Fundsهي أيضاً حكومّية أو شبه حكومّية 

   10.، نصفها أمريكّية وربعها يابانّية$USمليار دوالر 

  

سهم من أ% 2.1دوق سنغافورة لـلدى شراء صن أثير الكثير من الجدل حول استثمارات هذه الصناديق، خاّصةً هكذا

، أو لدى اشتراك Blackstoneتثمار األمريكي اشترى الصندوق الصيني صندوق االس مصرف باركليز، أو عندما

في  الحماية االستثمارية مسائلوتثار .  من أسهم بورصة لندن% 50وقين القطري وذلك إلمارة دبي في شراء الصند

ع استثمارات هذه هذا في حين تخَض. أو لجهة التقنّيات المتقّدمة ادياًاقتص" تتعلّق باألمن القومي" ألسبابٍ الدول المتقّدمة

 الحكومّية في الكثير من البلدان؛ لموافقة الرقابة –الخاّصة األجنبّية كما استثمارات الصناديق والشركات  –الصناديق 

 CFIUSآليات الحماية المدعّوة هي أشهرها  (Committee on Foreign  Investment  in  the US)  في الواليات

 للبرلمانيينمكن ُي، لالستثمارات عطي آليات الحماية الرخصوحتّى عندما تُ. 12، ومثيالتها في الدول األوروبّية11المتحدة

ك عّدة مرافيء في الواليات ِلمتَالتي ت P&O مثلما حدث مع صندوق دبي عند شراء شركة ،والرأي العام إيقاف الصفقات

موجودات الصناديق  ولكّنسيادّية؛  كانت إذاً البلدان العربّية النفطّية، مع النروج، أّول من بادر إلنشاء صناديٍق.المتحدة

، في حين يبلغ مجموع احتياطي النقد 2007عام  $USمليار  1694مجموع موجوداتها ( ا الوزن األكبرلهأصبح العربّية 

وحدها على  2007في حين أتى الفائض السنوي لبلدان مجلس التعاون في ، 13ملياراً 250األجنبي للبلدان العربّية حوالى 

، ولكن مع توقّع تطّور صناديق البالد الصاعدة )ؤخّراً، مقبلة لالرتفاع مع ارتفاع أسعار النفط ممليارات إضافّية 210

                                                                                                                                                                                  
10 Blundell-Vignal A., HU Y. Et Yermo J.: Sovereign Wealth and Pension Fund Issues, OECD, Financial Market 
Trends, 378-651X, 2008.  
11 http://www.ustreas.gov/offices/international-affairs/exon-florio/ applying the Foreign Investment and National 
Security Act (FINSA) voted in 2007. 
12 International Investment of Sovereign Wealth Funds, Note du Secretariat de la Direction des Affaires 
financières et des Entreprises, UE, DAF/INV/RD(2007)21, 16 Nov 2007.   

  .لّي اإلجمالي للبدان العربّيةمن التاتج المح% 19و% 132أي على الوالي   13



 الصفحة 12

وال تتواجد معطيات حول أحجام وأنواع استثمارات الصناديق . في المستقبل القريب) الصين، الهند، ألخ(الحديثة األخرى 

، تّم تخصيص طويلة األمدعلماً أنّها غالباً ما تتّجه إلى استثمارات . السيادّية، وخاّصة العربّية منها، ضمن البالد العربّية

رارّية كبيرة جّداً لها عناصر االستم شركاٍتل أغلبها لمشاريع بنى تحتّية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، والجزء اآلخر

نسبة "أّن  14للمعهد الدولي للمال فقط يشير تقريٌر .في رأس المال وأقلوّيٍة ضئيلٍة حصصٍوالمنافسة العالمّية، على شكل 

في المنطقة، بفضل سياسات التحرير االقتصادي والخصخصة،  تبقىصناديق مجلس التعاون الخليجي استثمارات أكبر من 

 2002بين حجم التدفّقات الرأسمالّية  التقرير إلى أّن ويشير هذا. "وكذلك بفضل التكامل األوسع بين االقتصادات العربّية

ملياراً  60تدفّق حوالى  في حين. 15منها% 11أو ر، يار دوالمل 60إلى  قد وصل نحو اقتصادات الشرق األوسط 2006و

تهتّم هذه الصناديق خاّصةً بشراء أو دمج الشركات، في و". لتوّجهات الصناديق آخرين إلى آسيا وشرق آسيا كبديلٍ

 .قطّاعات االتصاالت والطاقة والصناعات الفندقّية

وموجوداتھا بمليارات الدوالرات US$ عام 2007* 

السيادّية أھمّ  الصناديق
875 ADIA لالستثمار ظبي أبو جھاز المتحدة اإلمارات العربية
357 Government pension Fund Global النروج
300 SAMA السعودّية العربّية النقد مؤسسة السعودّية المملكة العربّية
330 Government of Singapore Investment Corporation
108 Temasek Holdings
250 لالستثمار العاّمة الھيئة
174 القادمة األجيال صندوق
200 China Investment Corporation الصين
122 Stabilisation Fund of the Russian Federation روسيا
50 الليبي االحتياط صندوق ليبيا
45 QIA لالستثمار قطر جھاز قطر

الحكومّية التقاعد أھمّ  صناديق
2,264 US Trust Fund
224 California Public Employees Retirement Systems
181 Federal Retirement Thrift Investment Board 
146 New York State Common Retirement Fund
140 California State Teachers Retirement System
122 Florida State Board of Administration
109 New York City Employees Retirement Systems
1,217 National Reserve Fund اليابان
271 ABP
122 PGGM
191 National Pension Fund كوريا
117 National Pension Fund السويد

OCDE, Morgan Stanley, Deutsche Bank et Petreson Institute المصدر *

سنغافورة

الكويت

ھوالندا

الواليات المتحدة

أهّم الصناديق السيادّية العالمّية وصناديق التقاعد التابعة للقطّاع الحكومي  :1 الجدول

  
  

  : ومن بين المشاريع التي أشير إليها بهذا الصدد

                                                                                                                                                                                  
14 World Bank: Regional Integration for Global Competitiveness, Economic Developments & Prospects; 2008, 
p87.  

  .الر سنوّياًمليار دو 109مليار دوالر خالل تلك الفترة، أو وسطياً  545أي أّن حجم التدفّقات الرأسمالية الصادرة من هذه الدول كانت   15



 الصفحة 13

في  215في العربية السعودية، و 280ملياراً لمشاريع في اإلمارات، و 300: من مجلس التعاون الخليجيض •

 ،)أي ما يتخطّى مجموعه حجم الناتج المحلّي لهذه الدول(في قطر  130الكويت، و

قطّاع مليارات في المغرب في ال 9بقيمة " إعمار"وشركة " دبي القابضة"استثمارات لـ: وعلى الصعيد العربي •

 . ملياراً 2.25، بقيمة من الشركة التونسّية لالتصاالت% 35لـ" دبي القابضة"السياحي، وشراء 

ملياراً،  7.5بـ citigroupمن مصرف % 6.1" جهاز أبو ظبي"اشترى  ، على الصعيد الدولي،هذا في حين •

 2بـ ”Merrill Lynch“من % 3ملياراً، وكذلك  7.7منه أيضاً بـ% 4.1" الهيئة العاّمة الكويتّية"واشترت 

  ... ، وغير ذلكHSBC16حّصةً لم يتّم اإلفصاح عن حجمها من مصرف " دبي القابضة"ملياراً، واشترت 

  
 

 أسواق األسهم العربّية 2-2

  

 11، خاّصةً بعد أحداث في السنوات األخيرة سهم العربّية بشكلٍ كبيرتطّورت أسواق األحديثة العهد،  في أغلبهامع أنّها 

القيمة عادت هذه األسواق للنهوض حتّى بلغت فقد ، 2006في  قد حدثت حقيقّية خّضةً أّنومع . 2001سبتمبر /ولأيل

سوق تحتّل و ).2المصّور ( $USمليار دوالر  1227أكثر من  2008في الربع األّول من  لألسهم اإلجمالّية السوقّية

، تليها أسواق )اإلجمالية السوق رسملةمن % 38.8(العربية  واقاألس هذه المركز الرئيسي بينالمملكة العربية السعودية 

صندوق النقد ل المركّب مؤشّرالوقد تطّور %). 9.1(وأبوظبي %) 10.1(والكويت %) 10.3(ودبي %) 10.4(مصر 

؛ ليهبط بعد ذلك 2006يناير /نقطة في كانون الثاني 436إلى  2001نقطة عام  100من حوالى  )3المصّور( العربي

إذاً . 200617؛ ثّم يعود تدريجياً لالرتفاع دون أن يعّوض إلى اآلن خسائر عام 2007يناير /في كانون الثاني% 49سبة بن

عرفت األسواق المالية العربية في وقٍت قصيرٍ نهضةً فعلّية وأّول أزمة لها، أّدت إلى دفع هذه األسواق إلى تحسين أدائها 

  .ى ضرورات الشفافّية واإلفصاح الدوريوالشركات والمتعاملين إلى التنّبه إل
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16 Institute of International Finance: Capital Flows to Emerging Markets; March 2008.  

  .راجع النشرات الفصلّية لصندوق النقد العربي حول قواعد بيانات أسواق األوراق المالية العربية   17
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ية 100السوق ألكبر  توّزع رسملة: 5المصّور  شركة عربية حسب القّطاعات االقتصاد
Dow Jones DIFC Arab Titans 2008  : المصدر

االتصاالت

العقارّية

المصارف

الخدمات الماليّة

حتّى بعد األزمة، توازي القيمة السوقّية اإلجمالّية ألسهم 

األسواق العربّية مجموع الناتج المحلّي اإلجمالي للبلدان 

نسبة رسملة  تكنفي حين لم هذا . )4المصّور ( العربية

 تتخطّى العربي هذه األسواق إلى الناتج المحلّي اإلجمالي

 المتداولة عدد الشركات هذا مع أّن ؛2000عام % 13

عام  1571إلى  1994عام  1089من (لم يزداد كثيراً 

ال تتعّدى نسبة الرسملة من الناتج  مقارنةً  ).2006

% 57لبريطانيا، و% 160للواليات المتحدة، و% 148

% 92لماليزيا، و% 165لكوريا، و% 94أللمانيا، و

هذه الرسملة عام وصلت نسبة في حين ، 18للصين

في األردن وفي اإلمارات العربّية % 260إلى  2007

للعربية السعودية % 136لقطر و% 225المتحدة، و

دوراً في تضخيم يلعب التكامل العربي . للكويت% 133و

إذ تتملّك مثالً رساميل من دول . حجم بعض األسواق

من األسهم % 50مجلس التعاون الخليجي أكثر من 

وكذلك هناك . 19بورصة عّمان األردنية المتداولة في

هذا فإّن حجم التداول كّل مع . جزء من األموال المستثمرة يأتي من خارج الدول العربّية، اهتماماً بهذه األسواق الناشئة

  .السنوي ليس كبيراً إذ لم يِصل إالّ منذ سنتين إلى حجم القيمة اإلسمّية لألسواق
  

االستثمارات في  ال توجد دراسات وافية حول نوعية

إالّ أنّه، حسب مؤسسة داو . أسواق المال العربية

، تتوّزع أهّم الشركات المطروحة )5المصّور( جونز

على أسواق المال العربّية بين المصارف والخدمات 

، 20من الرسملة اإلجمالية% 14+31(المالية 

) ، والبنك العربي"بيت التمويل الكويتي"يتقّدمها 

) ORASCOMو MTCتتقّدمها  ،%25(واالتصاالت 

وال يحظى قطّاع ). تتقّدمها إعمار% 8(والعقارات 

الصناعات األساسية أو التحويلية على أكثر من 

شركة "و" الصناعية القطرّية"تتقّدمها % (16

، في %)2(، والسياحة والترفيه ")البوتاس األردنّية
                                                                                                                                                                                  

  .؛ حسب معطيات قواعد معلوات البنك الدولي%73الدخل ، وللبلدان متوّسطة وضعيفة %126متوّسط النسبة للبلدان الغنّية   18
19 World Bank: Regional Integration.., 2008, p83-84.  

  . مليار دوالر 364ألكبر مئة شركة عربية حجم رسملتها في السوق  DOW Jones DIFC Arab Titans 2008حسب تقرير   20
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قد لعبت خصخصة الشركات الحكومية دوراً محدوداً في و. حين يبقى قطّاعي الزراعة والنفط والغاز ذوي حجمٍ صغير

، إالّ أّن معظم رسملة هذه األسواق يأتي من الشركات الجديدة الكبيرة التي )في مصر مثالً(تنشيط األسواق المالية العربية 

  . نهضت في البلدان العربّية في فترة اإلصالح الهيكلي ودعم الشركات الخاّصة
 
 

 21)العمالة المهجرة( ينتحويالت المغترب 2-3

  

حتّى أواخر  22لعبت هجرة العمالة من الدول ذات الكثافة السكّانية إلى تلك كثيفة الموارد دوراً كبيراً في التكامل العربي

 من توزيع الثروة بين البلدان نوٌع بحيث جرى ،الثمانينات، خاّصةً عبر تحويالت هؤالء العاملين إلى بالدهم األصلّية

حيث تّم (إالّ أّن هذه الهجرة قد عرفت تغّيرات جذرّية منذ أوائل التسعينات تبعاً آلثار حرب غزو وتحرير الكويت . العربّية

 ")توطين العمالة(" ، ولسياسات العمالة الوطنّية)ترحيل حوالى مليوني عامل عربي من العراق ودول الخليج ثّم ليبيا

وبالرغم . باإلضافة إلى وصد أبواب الهجرة الشرعّية نحو االتحاد األوروبيواستبدال العّمال العرب بآخرين آسيويين؛ هذا 

في الدول ذات  23من الوافدين الجدد إلى سوق العمل% 19و 16الهجرة القاسية الحالية، ما زال بين من سياسات تحديد 

 .شرعّية أو غير شرعّية الكثافة السكّانية يهاجرون سنوّياً بصورٍة

  

كّل تفوق حجماً ) 2007 سنوّياً عاممليار دوالر أمريكي  240(مغتربين والعّمال المهاجرين عالمياً تدفّقات تحويالت ال

. 24)االستثمارات الجديدة وشراء وضّم الشركات: بنوعيها(تدفّقات المساعدات الدولية واالستثمارات الخارجّية المباشرة 

رٍ لها؛ إذ بلغ الحجم الرسمي ستقبلٍ لهذه التحويالت وأّول مصدِّأّول م ،الوقت نفسهاليوم، في  ةالعربي ت البلدانقد أضَحو

 5.8( لبنانو) مليار 5.9(مصر حيث يأتي كلٌّ من . 2007عام  $USمليار  28.8للتحويالت القادمة إلى البلدان العربية 

من  ي العالم، أّما كنسبٍةمن حيث الحجم المطلق لهذه التحويالت بين العشرين دولة األولى ف )مليار 5.7(والمغرب ) مليار

  .25من لبنان واألردن وفلسطين عالمياً كالًّ الناتج المحلّي اإلجمالي فتتضّمن العشرون دولة األولى
 

مليار  13في متوّسط الـ الذي تالهالعقد ثبت مجموع هذه التحويالت خالل  هكذا بالرغم من صدمة أوائل التسعينات،

ومع بداية األلفّية . أوروبا والواليات المتحدة القادمة نحومصادر التحويالت في  ّوٌعونتج ذلك عن تن، )6المصّور ( دوالر

ففي حين لم تُعد بعد تحويالت . المصادر هذابفضل تنّوع  ، بالذاتدرِمضطّ بشكلٍالثالثة، عادت هذه التحويالت لتتزايد 

                                                                                                                                                                                  
العمالة العربية، الذي أضحى أهّم " تصدير"صادرات وليس التحويالت المالية والراسمالية؛ إذ أنّها تتبع يمكن االعتراض أّن تحويالت المغتربين لها وضع ال  21

  .الصادارت العربية بعد النفط
22 Tarik YOUSSEF: The Changing Role of Labor Migration in Arabic Economic Integration; The Future of Arab 
Economic Integration: Trade, Migration and Capital Markets, S. Braikan et al., editors. Abu Dhabi: Arab Monetary 
Fund, 2005.  
23 Samir AITA & Ivan MARTIN: Euromed and Employment…, 2008, op. cit. 
24 World Bank: Regional Integration for Global Competitiveness, … 2008, op. cit. لبنك الدولي حجم هذه التحويالت يقّدر ا  

األرقام فيما يلي للتحويالت الوافدة والصادرة مأخوذة من قاعدة معلومات البنك الدولي بعد تدقيقها مع . مليار، ولكن قائمة البلدان ال تضّم السودان 24.4بـ

.تقارير البند الرابع لصندوق النقد الدولي للبلدان المعنّية  
  . 2006لعربي الموّحد، صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي ا  25
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فقد ، )أصبحت مصدراً أهّم لها من دول الخليجقد ة مع أّن الواليات المتحد(المصريين إلى مستوياتها في أوائل التسعينات 

ومن الجدير بالذكر أّن هذه التحويالت المرصودة رسمّياً ال . نمت التحويالت اللبنانّية والمغربّية والجزائرّية بشكلٍ كبير

أّن  26كزي األوروبيتشكّل إالّ الجزء الذي تتّبعه المصارف المركزّية في بياناتها، وقد قّدرت دراسة حديثة للمصرف المر

% 53للمغرب، و% 34لتونس، و% 20في لبنان، و% 7نسبة التحويالت غير النظامية إلى البالد العربّية تصل إلى 

وهذا ما معناه أّن حجم التحويالت الحقيقي . 27لسورية% 79وحتّى إلى  في الجزائر،% 57في مصر ، و% 56و لألردن،

  . دوالر، ضعف المبلغ المرصود في اإلحصاءات الرسمّية مليار 50إلى حوالى  2007رّبما وصل عام 
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)بماليين الدوالرات(تحويالت المغتربين القادمة إلى البلدان العربيّة  تطّور: 6المصّور  
البنك الدولي، صندوق النقد الدولي: المصدر

  
  

، حيث )7المصّور ( 2007عام  $USمليار  40حوالى  بلغ الحجم الرسمي للتحويالت الصادرة من البالد العربّيةلناحيته، 

 3.0( والكويت )ليارم 4.1(وقطر ) مليار 8.0( واإلمارات العربّية المتّحدة )مليار 15.6( تأتي المملكة العربية السعودية

؛ أّما نسبةً إلى الناتج من حيث الحجم بين الدول العشرين األولى عالمياً) مليار 2.8(وُعمان ) مليار 2.8( 28ولبنان )مليار

والبحرين، وقطر ) قطلَوهي األولى بالُم(لبنان : لتحويالتة لرمصّدالالمحلّي اإلجمالي، فتضّم قائمة الدول العشرين األولى 

ر هذه األرقام إالّ إلى التحويالت النظامّية، وال تتضّمن التحويالت هنا أيضاً ال تنظُ .ية واإلمارات والكويت وليبياوالسعود

  . الصادرة من العراق حتّى قبل غزوه

  

                                                                                                                                                                                  
26 FEMIP 2005: Study on Improving the Efficiency of Workers’ Remittances in Mediterranean Countries; 
European Investment Bank, FTF/REG/01/2005 

، بفضل العمالة السورية الموسمية والثابنة في لبنان، 2005في األعوام ما قبل يرصد تقرير البند الرابع لصندوق النقد الدولي نسباً أكبر بكثير من ذلك،   27

  . والعمالة في الخليج، ومرور التحويالت بطرق غير نظامية تهّرباً من قوانين القطع األجنبي
مع خروج الكثير من العّمال ) ملياراً 4.2( 2004انخفاضاً ملحوظاً عّما كانت عليه األحوال عام  2007يشكل رقم التحويالت الصادرة من لبنان عام   28

  . 2005السوريين من لبنان عام 
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حرب  الملحوظة جّراء، مع بعض اآلثار 29منذ التسعينات أكثر انتظاماً كان إذاًالتحويالت الصادرة من البلدان العربّية  نمّو

يتخطّى  ولكّن حجم التحويالت الصادرة هذه. 2005خروج القّوات السورّية من لبنان عام  وكذلكغزو وتحرير الكويت 

عام  14.6إلى  1990ملياراً عام  5.8 إذ ازداد الفائض اإلجمالي من(  بكثير حجم التحويالت القادمة إلى البلدان العربّية

  .) مع التسارع األخير للتحويالت الواردة 2007عام  11.0 ، لينخفض إلى2002عام  14.1ثّم  1995
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)بماليين الدوالرات(البلدان العربّية  تطّور التحويالت الخارجة من: 7المصور 
الدولي، وصندوق النقد الدولي البنك: المصدر

  
 

إلى  30فقط تشير تقديرات صندوق النقد العربي. ال توجد إحصاءات دقيقة حول تطّور تحويالت المهاجرين البينّية العربّية

في حين ( %42.3إلى % 49.8من   2004و 2000أّن حّصة البلدان العربّية للتّدفقات القادمة قد انخفضت بين عامي 

هو بين  2007، أي أّن تقدير حجم التحويالت البينّية عام %32و 25حّصة البلدان العربّية من التحويالت الصادرة بين 

كان أبطأ من البلدان العربّية عنه من الدول  2000وهذا ما يعني أّن نمّو التدفّقات القادمة منذ الـ. )ملياراً 12و 10

تلك أضحى منهجّياً أقّل من النصف لقد ، وأّن حصة ما هو بينّي من التحويالت القادمة )المتحدة أوروبا والواليات(خرى األ

  .دور هذه التحويالت في التكامل وإعادة التوزيع العربية فَُعة وأقّل من الثلث للصادرة، بحيث َضملقادا

    

 اتأكثر بكثير من االستثمار ،الدول العربية هجرة العمالة وتحويالت المغتربين دوراً أساسياً في اقتصاديات بعضل إّن

، ساعد على امتصاص فائض أفواج القادمين إلى سوق العمل وفي احتواء آثار تنامي الفقر والتهميش البينّية 31والتجارة

                                                                                                                                                                                  
المعطيات من قاعدة معلومات البنك . ال تتضّمن معطيات التحويالت الصادرة تلك من العراق التي واجهت انخفاضاً كبيراً بعد حرب غزو وتحرير الكويت  29

  . صندوق النقد الدوليالدولي، التي تّم تدقيقها مع تقارير البند الرابع ل
  .185، ص 2006راجع التقرير االقتصادي العربي الموّحد،   30

31 World Bank: Regional Integration… 2008 (Op. cit.), and Tariq YOUSSEF: The Changing Role… 2005, op. cit.. 
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 تدفّق االستثمارات الخارجية المباشرة إلى بعض الدول العربية متوسّط: 8المصّور 
) سنويّاً كنسبة من الناتج المحلّي اإلجمالي(

:المصدر
 UNCTAD 2007

ار إلى اآلث يشيرون أيضاًن يياالقتصاد لكّن. 32 )المرحلة االقتصادية الثانية(الذي ازداد مع سياسات اإلصالح الهيكلي 

لة، ويدفع إلى تفاقم مشكلة االقتصاد غير السلبية لهذه التحويالت، إذ أّن أغلبها يذهب استهالكاً في البلدان المستقبِ

لصادرات  ساهم بشكلٍ مماثلٍريعّية، بحيث أنّها ت"بل إّن بعض االقتصاديين يضفون أّن التحويالت الوافدة صبغة النظامي، 

   .ى على البلدان الفقيرة بالمواردحتّ ،"مرض الهولنديال"الموارد الطبيعية على إرساء 
 

   

 المباشرة الخارجّيةاالستثمارات  2-4
 

مليار دوالر  45إلى  2007إلى البالد العربّية، حيث وصلت عام  الوافدة تطّورت تدفّقات االستثمارات الخارجّية المباشرة

US$ٍإلى ثالثة بلدان 2005أكثر من نصف هذه التدفّقات منذ ويذهب . 2006ملياراً سنة  52عن الـ قليلٍ ، مع تراجع 

ة كبيرة جهناك تدفّقات استثمارّية خارِ أيضاً. 33هي المملكة العربّية السعودّية ومصر واإلمارات العربّية المتحدة رئيسة

 . من هذه التدفّقات يبقى ضمن المنطقة العربّية% 10ر عن البلدان العربّية، ولكن فقط تصُد

  

الدول العربية قد حّسنت جذرّياً معظم 

ب االستثمارات في قدرتها على جذ

فحسب مؤتمر األمم  .الخارجية المباشرة

قفزت نسبة  34المتحدة للتجارة والتنمية

لهذه االستثمرارت  35التدفّقات السنوية

للناتج المحلّي اإلجمالي بشكلٍ ملحوظ 

-2002و 2001-1997بين فترتي 

األردن لبنان و. )8المصّور ( 2006

ت إلى مستوى تدفّقات َدَعوالبحرين َص

تج، من النا% 10إلى  9سنوية بين 

علماً ( %8وكذلك السودان إلى حوالى 

 أّن نسبة مخزون االستثمارات الوافدة

، في حين صعدت في معظم ) للصين% 11.1كمتوّسط للبلدان النامية، و 26.7كمتوّسط عالمي، و% 24.8من الناتج هو 

السنوية إلى  الوافدةبالقيمة المطلقة قفز إذاً مستوى التدفّقات . من الناتج% 5إلى  2األخرى إلى مستوى  يةالعرب البلدان

                                                                                                                                                                                  
32 ESCWA: Survey of Economic and Social Developments in the ESCWA Region, 2006-2007; 
E/ESCWA/EAD/2007/4, May 2007 and A. RICHARDS and J. WATERBURY: A Political Economy of the Middle 
East; 2nd edition, Boulder Co., Westview Press, 1998.  
33 World Bank: Regional Integration… 2008 (Op. cit.) p.  xx,  
34 UNCTAD: World Investment Report, Transnational Corporations, Extractive Industries & development; 2007 
and previous years. 

السنوي االستثمارات القادمة حسب السنة التي تُرخّص فيها هذه  UNCTADتّم هنا تفضيل تقديم التدفّقات كوسطي على خمس سنوات؛ إذ يورد تقرير الـ  35

  .وهناك فروقات ملحوظة بين المراجع المختلفة حول تدفّقات االستثمارات الخارجّية المباشرة. األرقام عندما يتأخّر أو يلغى المشروع االستثمارات، ثّم يتّم تصحيح
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- 2002(مليار دوالر  32-30إلى مستوى الـ) 2001-1997(مليار دوالر سنوّياً  6-5البلدان العربّية من مستوى الـ
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السنوية إلى البالد العربيّة االستثمارات الخارجيّة المباشرة توزيع تدفّقات: 9المصّور 
2001‐2006

:المصدر
 UNCTAD    

  

أّن حّصة البالد العربية من إذ  .مثيالتها في أنحاء أخرى من العالممع  متواضعة مقارنةًاألرقام  مع تحّسنها، تبقى هذه

، إذا ما قورنت بحّصتها من التجارة العالمية، أو خاّصةً )2006في سنة الذروة % 4(  التدفّقات العالمية تبقى متواضعة

   36.بينبحّصتها من تدفّقات تحويالت المغترِ
  شمال إفريقيا حّصة بالد الشرق األوسط و: 10المصّور 

  من التجارة العالمّية، واالستثمارات الخارجّية المباشرة وتحويالت المغتربين الصادرة والوافدة

  
  2007تقرير البنك الدولي حول مؤشّرات التنمية : المصدر

  

االستثمار األجنبي المباشر أّن مجمل تدفّقات إذ تشير اإلحصاءات . إالّ أّن التحّسن في السنتين األخيرتين يظهر ملحوظاً

من % 1.49(مليار دوالر  155.5، قد سّجل ما قيمته 2005و 1996إلى الدول العربية في كّل الفترة ما بين  ةدالواف

ر ؛ مّما يعني أّن التدفّقات في السنتين األخيرة توازي سنوّياً ما يقرب ثلث ما أمكن تراكمه خالل عش)التراكم العالمي

                                                                                                                                                                                  
36 World Bank: Regional Integration… 2008 (Op. cit.) p.  67. 
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دوالً غنّية بالموارد، في حين تبقى دينامّية النمّو االستثماري بطيئة إالّ أّن هذا التطّور الملحوظ يعني أصالً . 37سنوات

على كلٍّ، فإّن مخزون االستثمارات الخارجّية الوافدة ذو نسبة عالية مقارنةً مع بالد العالم  .نسبّياً في الدول المفتقرة لها

ردن ولبنان وتونس والبحرين وموريتانيا والمغرب، وذو نسبة متوّسطة لمصر والسودان وفلسطين األخرى لبالٍد مثل األ

وسورية واإلمارات وجيبوتي؛ في حين تبقى النسبة ضعيفة للجزائر وجزر القمر والعراق والكويت وليبيا وُعمان 

  .  )11المصّور ( والصومال واليمن
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مخزون االستثمارات الخارجية المباشرة الوافدة إلى البالد العربية: 11المصّور 
2006من الناتح المحلّي اإلجمالي  كنسبة

:المصدر
UNCTAD  

   

عام % 34البينّية من االستثمارات القادمة قد بلغت العربّية نسبة االستثمارات  إلى أّن) 38الجزئّية(تشير اإلحصاءات 

، بفضل االستثمارات التي استُقِطَبت إلى مدينة الملك عبد اهللا في 2005عام % 94، بعد أن كانت قد قفزت إلى 2006

هكذا تغّير توزيع االستثمارات . )ماراتاإل(، والتي جاءت أغلبها من البدان الخليجّية األخرى المملكة العربّية السعودّية

، كي تستقطب المملكة العربّية السعودية 2001-1997عّما كان عليه األمر في  2006- 2001البينّية القادمة في الفترة 

 ، بدل أن تتوّزع االستثمارات بشكلٍ أكبر على مختلف البلدان العربّيةالعربّية أكثر من نصف مجمل التدفقات التراكمية

   .)ب 12آ و 12قارِن المّصورين (

  

مع جزئّية المعطيات المتوفّرة وعدم وضوحها، يظهر أّن تدفّقات االستثمارات البينّية الوافدة تشكّل الحّصة األكبر في بلدانٍ 

تبقى ضعيفة  وحيث، 39مثل لبنان واليمن، في حين تلعب دوراً أساسّياً في سورية والسودان وتونس والسعودية واألردن

في مجال  اًأساسّييبقى هكذا، بالرغم من جزئّيتها، تشير المعطيات إلى أّن التكامل العربي  .بّياً في مصر وليبيا والمغربنس

  ).على األقل% 36إلى  2007- 2005يصل متوّسط (تدفّق االستثمارات األجنبّية الوافدة 
                                                                                                                                                                                  

  . 2006مناخ االستثمار في الدول العربية : المؤسسة العربية لضمان االستثمار  37
 9تثمار سوى بيانات ال تورد معظم التقارير اإلحصائّية معطيات دقيقة حول االستثمارات البينّية العربّية؛ وال تتضّمن معطيات المؤسسة العاّمة لضمان االس  38

، خاّصةً حول المملكة 2007و 2006و 2005كما أّن هنالك تناقصات كبيرة في بيانات االستثمار بين تقارير المؤسسة ألعوام . دول عربية مستقبلة لالستثمار

  .العربية السعودية
  ).2.2راجع (أرقام األردن عرضة للشك نظراً للنسبة الكبيرة لرؤوس األموال العربية في سوق عّمان المالية   39
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االسثمارات البينّية العربّية السنوية،  توزيع تدفّقات: ب 12المصّور 
2006-2002حسب البلدان المستقبلة 

:المصدر
لضمان االستثمار المؤسسة العربية 
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االسثمارات البينّية العربّية السنوية،  توزيع تدفّقات: آ12المصّور 
2001-1997حسب البلدان المستقبلة 

:المصدر
لضمان االستثمار   المؤسسة العربية 

  

%) 16.5(حّصة كبيرة  Merger & Acquisitionلتملّك البيع وا ال تشكّل عملياتف، أّما عن نوعّية االستثمارات الوافدة

من مجمل % 70) 2005- 2000(، في حين تشكّل هذه العملّيات وسطّياً 40التدفّقات الواردة إلى البالد العربّيةمجمل من 

السنوية  وقد ازداد عدد المشاريع. Grass Rootجديدة  هي إذاً لمشاريعٍالعربّية معظم التدفّقات . التدفّقات العالمّية

مشروعاً جديداً في  253المرتبطة بتدفّقات االستثمارات الخارجّية المباشرة الوافدة بشكلٍ ملحوظ، إذا ارتفع إجمالياً من 

وتبرز اإلمارات والسعودية ومصر والمغرب والجزائر والبحرين . )2والجدول  13المصّور ( 2006عام  819إلى  2002

  . فيها بعدد المشاريع الجديدة المطروحة

2002 2003 2004 2005 2006
Algeria 15 21 19 45 50 150
Bahrain 24 24 17 27 49 141
Comores 0 0 0 0 1 1
Djibouti 0 0 0 1 3 4
Egypt 23 40 34 45 51 193
Iraq 32 5 8 4 49
Jordan 4 15 11 23 31 84
Kuwait 4 7 21 11 21 64
Lebanon 8 20 23 11 17 79
Libya 2 4 7 15 17 45
Mauritania 1 2 1 3 4 11
Morocco 23 38 37 57 46 201
Oman 10 11 14 14 37 86
Palestine 0 0 0 0 5 5
Qatar 14 22 27 24 43 130
Saudi Arabia 21 31 37 57 97 243
Somalia 0 0 1 0 1 2
Sudan 3 10 5 10 15 43
Syria 2 8 6 24 16 56
Tunisia 9 17 9 33 26 94
U.A.E. 88 146 156 226 282 898
Yemen 2 6 4 3 3 18

Total 253 454 434 637 819

دول 2: عدد المشاريع الجديدة المرتبطة باالستثمارات الخارجية المباشرة الوافدة  المصّور 13 والج
حسب البلد المستقبل 
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���" &: UNCTAD
  

                                                                                                                                                                                  
تشكبك في هذا الصدد، إذ تبعث على ال UNCTADإالّ أن معطيات تقارير الـ .World Bank: Regional Integration… 2008 (Op. cit.)راجع   40

  %. 10؛ ولكن اإلجمالي العربي للفترة نفسها يصل إلى  2006-2004في لبنان كمتوّسط لسنين % 3للبيع والتملّك في سورية وفقط % 84تبرز مثالً حّصة 
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تذهب الوافدة العربية  معظم التدفّقات أّن) آ 14المصّور ( 2006أّما لناحية مجاالت االستثمارات البينّية، تبرز معطيات 

، في حين ال %)35(الخدماتي ثّم ) 2006في % 46( )، السياحة، االتصاالتالمصرفي، العقاري( "قطّاعات أخرى"إلى 

، حيث أجري تحليٌل أدقّ )ب 14المصّور ( 2007أّما في %. 1عة إالّ على والزرا% 17تحصل الصناعة إالّ على 

، فتبرز سيطرة االستثمارات العقارية وفي مجال الخدمات، في من قبل المؤّسسة العربّية لضمان االستثمار 41للمجاالت

ومن بين التفصيالت  .بينّيةحين ال يستفيد القطّاعان الصناعي والزراعي إالّ من حّصة أصغر من االستثمارات العربية ال

مليار دوالر في مصر في مجال بنى النقل التحتّية، وآخر كويتي  7.6بقيمة  2006المشار إليها، استثماٌر إماراتّي عام 

استثمارين إماراتّيين في تونس  تّم تسجيلكذلك في العام نفسه، . ملياراً في مجال اإلنشاءات والنقل والسياحة 1.8بقيمة 

 2006من االستثمارات العربّية عام % 26وفي األردن، تشكّلت . مليار دوالر في مشروعين عقارّيين 6.9الية بقيمة إجم

مليارات  5مليار دوالر، في حين تستثمر شركة لبنانّية  3.4من شراء شركة بحرينّية لحّصة من شركة اتصاالت بقيمة 

حّصة كبيرة في االستثمارات ) المدن الجديدة(ع العقارية في حين تشكّل االستثمارات في المشاري .في مشروعٍ عقارّي

  . في دول الخليج) والكلّية(البينّية 
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تبدو المعطيات التي تفيد بها الدول العربية ، )لغير البالد العربية( لناحية االستثمارات الخارجية المباشرة الصادرة

التي خاص االستثمارات  ناقصة جّداً؛ إذ ال تُظهِر بشكلٍ أو المؤسسة العربية لضمان االستثمار UNCTADوتجّمعها الـ

. ، وال حتّى الشركات الخاّصة العربّية الكبرى المتعّددة الجنسيات)2.1راجع الفقرة (تقوم بها الصناديق السيادّية العربّية 

أّي أن الصافي هو ( 2005م مليار دوالر عا 12.3إذ ال تبّين المعطيات عن االستثمارات العربية الصادرة سوى ما إجماله 

 تُعطي البياناتوال .  42!)ملياراً  48.6مع صافي وافد بمقدار ( 2006ملياراً عام  13.6و) ملياراً 32.5وافد بمقدار 

، في حين (!)43مليار دوالر 41.8بمقدار إالّ  2006إلى  1997للفترة من البلدان العربّية مجمل االستثمارات الصادرة 

                                                                                                                                                                                  
لجزئّية ال تحوي دول الخليج العربي، بما فيها علماً أّن هذه المعطيات ا. 2007مناخ االستثمار في الدول العربية : المؤسسة العربية لضمان االستثمار  41

  .السعودية واإلمارات، حيث أبرز االستثمارات العربية البينّية أيضاً في القطّاع العقاري
42 UNCTAD: World Investment Report, 2007, op. cit.  

  .ر مذكور، مصد2007مناخ االستثمار في الدول العربية : المؤسسة العربية لضمان االستثمار  43
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، ومثلهم 44مليار دوالر 60البينّية وحدها بـ 2006و 2002لي حجم االستثمارات الصادرة من الخليج بين يقّدر البنك الدو

  .إلى دول آسيا، دون االستثمارات في أوروبا وأمريكا وغيرهما

  

  

 القطّاع المصرفي العربي 2-5
 

المصارف ) أو موجودات(ل أصول كذلك تطّور القطّاع المصرفي في البلدان العربّية منذ التسعينات، إذ وصل حجم مجم

مصنفاً عربّياً من بين  67بحيث تّم تصنيف . )آ 15المصّور ( 200645عام  $USمليار دوالر  1090العربّية إلى حوالى 

األصول المصرفّية إلى الناتج المحلّي اإلجمالي لم تنمو إالّ من  هذه ولكن نسبة مجمل. في العالم قائمة أكبر ألف مصرٍف

: بلدان فقط نمت فيهما هذه النسبة بشكلٍ ملحوظ. ، أي بقيت تقريباً ثابتة200646عام % 88.5إلى  1994عام % 83.6

المصّور ( )في الفترة نفسها% 242إلى % 172من (واألردن ) 2006عام % 335إلى  1994عام % 154من (لبنان 

اً كليبيا وسورية قد شهدت انخفاضاً في هذه النسبة، بلدان فقد بقيت التطّورات محدودة، بّل أن بلدانأّما في بقّية ال. )ب 15

وهذا يعني أّن المصارف كانت أقّل قدرةً من األسواق المالية على . قطّاع المصارف الذي جرى مؤخّراً" انفتاح"بالرغم من 

  .نتيجة ضعف نفاذ القطّاع المصرفي جذب اإلدخّارات العربية، المقيمة أو المهاجرة
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لبنان

األردن

اليمن
السودان

الكويت

  
  

                                                                                                                                                                                  
44 World Bank: Regional Integration… 2008 (Op. cit.), p 45.  

في حين يشير اتحاد المصارف العربية   .المعطيات تتضّمن المصارف اإلسالمّية الذي توّسع حجمها مؤخّراً. التقرير اإلقتصادي العربي الموّحد، مرجع مذكور  45

  . 2007ملياراً عام  1690ت إلى حوالى ملباراً كحجم لمجل الموجودات ارتفع 1300إلى 
من الناتج، إذ أنّها تعتمد في معظم أعمالها على الخدمات المصرفية لألفراد % 300يصل حجم مجمل األصول إلى الناتج في االتحاد األوروبي إلى حوالى   46

Retail Banking )معطيات المصرف المركزي األوروبي.(  
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أي بلدان واعدة % (50أقّل من ): حجم القطّاع المصرفي نسبةً للناتج(بالد العربية حسب هذه النسبة ال 47ويمكن تصنيف

الجزائر ): بلدان واعدة% (100و 50، بين 48السودان واليمن وليبيا وعمان): لتطّورات كبيرة في قطّاعها المصرفي

البحرين ): بلدان ناشطة مصرفياً% (150و% 100، بين وتونس وقطر والمغرب ومصر وسورية والعربّية السعودّية

لبنان ): ونفاذ واسعبلدان ذات قطّاع مصرفي ناشط جّداً، % (200والكويت، وأكثر من واإلمارات العربية المتحدة 

ويعزى جزء من تقلّص النسبة في البلدان الواعدة إلى ضعف انتشار الفروع والخدمات المصرفية فيها لألفراد . واألردن

retail bankingهكذا ظهرت فروٌع . ، مّما يفتح المجال أمام اهتمام مصارف عربية وأجنبية لتنشيط القطّاع المصرفي

  .لمصارف خليجّية أو لبنانّية أو أردنّية في عدٍد من البلدان األخرى

  

 495سوى  متواضعاً؛ بحيث لم يبلغ) شركات وافراد(من ناحية أخرى، يبقى حجم اإلقراض المصرفي إلى القطّاع الخاص 

في حين يذهب قسم . من مجموع الناتج المحلّي اإلجمالي% 40من مجمل األصول أو % 39، أي 2006مليار دوالر عام 

  .  )16المصّور ( العامكبير من التوظيفات في الموجودات األجنبية، واإلقراض إلى الحكومة وإلى القطّاع 
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2006و 1994 توزيع موجودات المصارف العربية: 16 المصّور

:المصدر
  صندوق النقد العربي 
  

% 20حوالى (ضئيلةً في سورية وليبيا ولبنان واليمن اع الخاص هكذا تبقى حّصة توظيفات المصارف قروضاً إلى القطّ

وقد حّسنت المصارف %). 82(، في حين ترتفع هذه الحّصة بشكلٍ كبير في تونس )2006من مجمل الموجودات في 

حّصة  وزيادة هيكلة الموجودات،تحسينات كبيرة أيضاً يمكن القيام بها لناحية العربية كثيراً في توزيع توظيفاتها، إالّ أن 

                                                                                                                                                                                  
األردن، ( 1و 0.6؛ وبين )لبنان، البحرين، اإلمارات، ُعمان(أو أكثر  1: أالف نسمة 10خرى، كعدد الفروع المصرفية لكّل يمكن إجراء التصنيف على أسس أ  47

وتبقى نسبة ). السودان، مصر، سورية، اليمن، جيبوتي، موريتانيا( 0.3؛ وأقل من )المغرب، ليبيا، الجزائر، تونس( 0.5و 0.3؛ بين )قطر، الكويت، السعودية

كما نجد أّن ). لبنان(، مّما له داللة على ضعف اعتماد المصارف على سوق األفراد إالّ في حاالت نادرة )0.4(هذه الفروع اإلجمالية البالد العربية منخفضة عدد 

-Non" روض غير العاملةالق"، وأّن نسبة )من مجموع األصول مثالً% 60مصارف تستحوذ على أكثر من  3أو  2أي أن (درجة تركيز المصارف كبيرة أيضاً 
performing Loans  ؛ المعهد العربي للتخطيط، "المؤشرات الكمية لتقييم أداء القطّاع المالي العربي: أحمد طفلح. د: راجع%!!!. 80و% 9.6تتراوح بين

  .2005إبريل /نيسان
  .وكذلك جميع الدول العربية التي لم تتضمنها اإلحصاءات  المتوفّرة  48
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‘ والمخاطر االئتمانّي ها الكبير في بعض البلدانارتفاع كما لجهة معالجة، )أفراداً وشركات(ص التوظيفات إلى القطّاع الخا

  . المترتّبة على ذلك

  

ع إذ أّن القطّا: "مظاهر أخرى للتحسينات المطلوبة في القطّاع المصرفي العربي 49حديثة للبنك الدولي كذلك بّين تقريٌر

المصرفي ما زالت تسيطر عليه مصارف تجارية عرضة لمخاطر أزمات سواء من أسواق األسهم أم من األسواق 

؛ كذلك ما زالت حّصة الملكّية الحكومّية كما تستمّر مالحظة الفصل بين القطّاع المصرفي واالقتصاد الحقيقي. الحقيقّية

 وحتّى بين دول مجاس التعاون الخليجي، ما زالت هناك.(...) للمصارف كبيرة، في حين تبقى الخدمات المصرفّية ضعيفة

  ".التنظيمي غير كاٍف الستثمارات بينّية بين دول الخليج في القطّاع المصرفي عوائق بين الدول األعضاء واإلطار

   

مجاالً لتنشيط هذا هكذا تفتح القدرات غير المستغلّة للقطّاع المصرفي العربي سواء في جذب المّدخرات أم في التوظيفات، 

في المطروحة ورّبما لهذه القدرات الكامنة عالقة مع ارتفاع أسعار المصارف العربية . القطّاع ولتوّسع التكامل العربي

وقد ظهرت بعض البوادر في هذا المجال؛ كمثال دخول مصارف لبنانّية وأردنّية وخليجّية إلى األسواق . األسواق المالية

كذلك قامت مصر بتحديث  حديثاً مثل سورية وليبيا، واستثمار صناديق خليجّية في مصارف أردنّية؛تي فتحت المصرفية ال

كذلك يظهر اهتماٌم عربّي في إعادة هيكلة المصارف التونسية . قطّاعها المصرفي وخصخصت بعض المصارف الحكومية

   . أو المغربّية أو العراقّية

  

إذ يساهم ضعف التوظيفات وكثرة سيولة . رفي العربي ضرورةً أساسيةع المصويعتبر االقتصاديون تنشيط القطّا

المصارف في الضغوط التضخّمّية؛ بل أّن هذه الضغوط تأتي قبل كّل شيء من ارتفاع نسبة النقد في التداول في الكتلة 

). في موريتانيا% 83.60وحّد أقصى في لبنان % 4.14، مع حدٍّ أدنى 2006لمجمل البالد العربّية عام % 43(النقدّية 

كما يرتبط تضخّم نسبة النقد في التداول مباشرةً مع حجم القطّاع غير النظامي في االقتصاد، مّما ُيَصّعب من ناحية تطوير 

  .إنتاجّية االقتصاد ومن ناحية أخرى التوّجه بسياسات نقدّية تهدف إلى مكافحة التضخّم

  

  

 ت االجتماعّيةوالضمان والتأمينا قطّاع شركات التأمين 2-6
 

 ونعالج، ومعظم التقارير المرجعّية عن القطّاع المالي العربي، ال يمن الالفت أن التقرير االقتصادي العربي الموّحد

؛ في حين تلعب هذه الشركات وتلك الصناديق والتضامن والتقاعدوالصّحة شركات التأمين العربية وكذلك صناديق اإلّدخار 

  . )1والمصّور  2.1جع الفقرة ار( ارات واألسواق المالية العالمية بحجومٍ ضخمةدوراً رئيساً في االستثم

  

                                                                                                                                                                                  
49 World Bank: Regional Integration… 2008 (Op. cit.) p. 80.  مع أّن معطيات هذا التقرير تختلف قليالً وتعطي صورةً أكثر إيجابّيةً من

. المعطيات أعاله المستقاة من معطيات صندوق النقد العربي  
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بحيث لم تصل نسبة نفاذ  US$50مليار دوالر  GPI 9فيما يتعلّق بشركات التأمين، ال يتخطّى حجم بدالت التأمين السنوية 

المصّور ( %1إالّ لحوالى ) ى الناتج المحلّيأي نسبة مجمل دفعات التأمين إل( 2005خدمات التأمين في البالد العربية لعام 

  . في الدول الصاعدة% 4إلى  2.5في الدول الصناعية، وبين % 9إلى  6تبلغ من أنّها ؛ في حين )17
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2006بدالت التأمين نسبة إلى الناتج المحلّي اإلجمالي  مجمل: 17 المصّور

مجموعة التأمين العربية : المصدر
  

  

، مع أعلى نسبة 2005و 2004سنوياً في المتوّسط بين % 12.5(+ 51في اآلونة األخيرة قد تنامتولكّن هذه السوق 

يأتي هذا النمّو نتيجةً لنمو النشاط االقتصادي  ،لناحية الطلب%). 17.0+والجزائر % 18.1يت والكو% 19.6+لإلمارات 

صنفي شكّل ، إذ ينمو التأمين الصّحي الخاصلو )المركبات(الحاالت  بعضوالتجاري، وكذلك لظهور التأمين اإللزامي في 

كما يتوقّع نمّو قطّاع . ة السعودية، السوق األكبرالعربي في المملكة مجمل الَبَدالتمن % 75وحدهما  التأمين األخيرين

وكذلك مع نمّو اإلقراض ، )الصحّية(التأمين مع ازدياد عملّيات خصخصة الشركات الحكومية وكذلك الخدمات االجتماعية 

وّزعه على لت التأمين العربي سوقأّما لناحية العرض، فيأتي ضعف  ).تكافُل(المصرفي والنوعّيات اإلسالمّية من التأمين 

م وألّن تخدي) مع أّن الحّد األدنى من رأس المال الالزم قد ُرِفَع نوعاً ما في بعض البلدان(عديدة  صغيرٍة شركات تأمينٍ

في أغلب الحيان ولغياب التنظيم ) غالباً ما يكونوا في مؤّسسات غير مسّجلة نظامّياً(ن الزبائن يقوم على وكالء متعّددي

  .وكالئهل تأهيعدم لهذا السوق و

  

مشكلةً بالمقابل يطرح ) وتوثيق المعطيات المتكاملة عنه أيضاً(إالّ أّن ضعف قطّاع التأمين والضمان في البالد العربية 

وغيرها التي يشكّلها الضمان الصّحي وتأمين التقاعد" االجتماعّية التأمينات"هي مسألة في كافّة البلدان العربّية أساسّية 

قّدمة، فهذه الخدمات تشكّل اقتطاعات أساسّية وإلزامّية على األفراد والشركات في الدول المت. مّيةمن التأمينات الحكو

بشكل اشتراك فردي طوعي ( والشركات الخاّصة الجزء اآلخر) شكل إعادة توزيع اجتماعيعلى (تؤّمن الدولة جزءاً منه 

 pension، تشكّل صناديق التقاعد 2.1وكما رأينا في الفقرة . )ومؤسساتي funds  والصناديق التعاونّيةmutual 

                                                                                                                                                                                  
50 Maher HAMMOUD & Peter VAYANOS: Promoting the Growth and Competitiveness of the Insurance Sector 
in the Arab World; Booz-Allen-Hamilton, 2007.  

  .2007البحرين،  ARIGتقرير مجموعة التأمين العربّية   51
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funds وحتّى الصناديق الحكومية أو شبه الحكومية منها قد لعبت دوراً . س المال العالمّيةقّوةً أساسّية في أسواق رأ

عجوزات منهجّية ) خاّصةً في أوروبا(أساساً في أسواق رأس المال في الدول الصناعّية، حتّى القت بعض الصناديق 

  . )هذه ليست حالة البلدان العربّية ذات التركيب العمري الشاب( يجة ارتفاع العمر الوسطي للسكّاننت

  

وأنظمة للضمان ) والمهندسون وغيرهم األطّباء: ابعة للنقابات المهنّيةت(صناديق تقاعد في بعض البلدان العربّية  تتواجد

هي ضافةً إلى خدمة المواطنين، إذ أنّها باإل. أن تلعب دوراً أساسّياً 52الصّحي، إالّ أنّها قابلة إذا ما نظّمت وأصبحت معّممة

 اإلّدخارات الطويلة األمد، ومنها في تنشيطالدافع والمنشّط لقطّاع التأمين في البالد المتقّدمة، وهي التي يساهم وجودها 

هو إذاً مطلٌب استثماري، ات االجتماعّية والتأمينتطوير أنظمة التأمين الصحي وضمان التقاعد . االستثمارات طويلة األمد

  .بقدر ما هو اجتماعّي

  

  

  

  

  
  

                                                                                                                                                                                  
أو في أنظمة تأمين موزاية؛ إالّ أنّه منذ اإلصالحات الهيكلية تخلّت " الضمان االجتماعي"تفرض قوانين بعض الدول العربية تسجيل جميع الموظّفين في   52

  . كومات عن تطبيق إلزامية هذه القوانين حتّى على الشركات النظامية؛ هذا عدى تطّور العمل غير النظامي إلى نسب كبيرةالح



 الصفحة 28

  

 آليات تعزيز التكامل العربي المالي من أجل التنمية اإلقليمّية .3
 

وتحويل هذه األموال إلى . تدفّقات ومخازين األموال التي تّمت مراجعتها في الفقرة السابقة ليست لها الطبيعة ذاتها

ات تقوم بدفع التنمية االقتصادية في البالد العربية يطرح إشكالّيات عّدة تتعلّق بآليات توليد وتبادل رؤوس أموال واستثمار

الخشية . ينأو على صعيد التعاون والتكامل العربي )المحلّي( المعني سواء على صعيد البلد العربّيواستخدام هذه األموال، 

تدفّقات عن االقتصاد الحقيقي، ومساهمتها بفضل الطبيعة الريعّية ألهّمها الكبيرة، على الصعيدين، هي دائماً انفصام هذه ال

 Resourceالموارد  ةلعن"في إرساء  -صادرات المنتجات األولّية وتحويالت المغتربين  - curse) " كفاءة اقتصادّية

قيمة العملة الذي يؤّدي  ارتفاع" (Dutch disease المرض الهولندي"و) ضعيفة متالزمة مع وفرة في المصادر الطبيعّية

القفزة النفطّية بعيد حرب  عندالذي عانت منه البالد العربّية  ) de‐industrializationإلى تقليص اإلنتاج الصناعي 

    . 53وها هي تعود إليه، 1973
 

على األقل (ية االقتصادية ف جّيداً، حتّى تلك الثرّية بالمصادر الريعّية، أّن السبيل إلى التنموقد أضحت البالد العربّية تعرِ

قوم على تنويع اقتصاداتها وصادراتها وتعميق قدراتها التصنيعّية ي) لخلق فرص العمل الالئق الالزمة للقادمين الجدد

وهي كذلك تعرف أّن الوصول إلى . value chainضمن االقتصاد العالمي وعولمة سلسلة القيمة المضافة والزراعّية، 

تزيد من اإلنتاجية والتنافسية العالمية، تعمل على مختلف المستويات،  وحكيمةمتماسكة  54"اّمةعسياسات "ذلك يتطلّب 

 backwardمن قواعد الفعالّية ومعايير النوعّية، تزيل العقبات االستثمارّية وتخلق ترابطات تراجعية على أسسٍ

linkages ،االقتصادية ومكافحة االحتكارات ودفع البحث  كبير للدولة في تنظيم الفعالّيات مع دورٍ على مستوى اإلنتاج

دقيقة في إدارة  ازين المدفوعات البنيوّية والتعامل بأطرٍلجة اختالالت موالعلمي والتأهيل، بالتزامن مع الجهود لمعا

د كانت أم ال، وقد خطت بعض الدول العربّية، ثرّيةً بالموار. وتعميق القطّاع المالي الموازنات الحكومّية والسياسات النقدّية

  .   خطوات في هذا السبيل يجب تعزيزها

  

                                                                                                                                                                                  
 ;ESCWA: Survey of Economic and Social Developments in the ESCWA Region, 2006-2007: راجع  53

E/ESCWA/EAD/2007/4 May 31, 2007.   ين، تبرز هذه الدراسة العناصر التي تدعم تشخيص وحودهما في االقتصادات العربية بعد تعريفها للظاهرت

 .والسبل للخروج منهما
واستثماراتها ) التعليم، الصّحة، ضمان البطالة، إلخ(سياسات اإلنفاق الحكومي المباشر على الرعاية االجتماعية : أمرين" السياسات العاّمة"يضّم مفهوم   54

التي " السياسات الصناعية"، وكذلك )مياه الشرب، مكافحة التلّوث، البنى التحتّية، احتواء آثار التزايد السكّاني، التشغيل، مناخ االستثمار، ألخ(للخدمات العاّمة 

: يمكن مراجعة" صناعّيةالسياسات ال"لنقاشٍ حوال مفهوم و ).لخلق مّيزة تنافسية للبالد، ولموازنة الميزان التجاري، إلخ(تقوم على دعم قطّاعات معّينة 

ESCWA 2007, op. cit. وAhmed GALAL (editor): Industrial Policy in the Middle East and North Africa, Rethinking 
the Role of the State, AUC Cairo Press, 2008. . لتصدير في الحماية الجمركّية وغير الجمركّية، دعم اإلنتاج أو ا" (السياسات الصناعية"تنتقد

في حين ال تشكّل سياسات تشجيع االستثمارات الخارجّية المباشرة وتنويع الصادرات، التي ال تنبريء أّي . لعدم فّعاليتها على المدى الطويل) قطّاعات معّينة، ألخ

هي أفقّية أم عمودّية، ومن يستِفد منها على  االختالف هو حول نوعّية السياسات الصناعية، وهل". سياسات صناعية"دولة عربية من إرساء أسسٍ لها، سوى 

 ". حكيمةسياسات صناعّية "هكذا يجري الحديث عن . صعيد االقتصاد السياسي
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وحول  ،"دور الدولة"هكذا فإّن صلب النقاش حول تفعيل الموارد المالّية لتحويلها إلى استثمارات في التنمية هو ذلك حول 

وينطرح صلب النقاش . ت، واألقنّية التي ستقوم بهذه اآللّياقع عليها تأطير اآللّيات المطلوبةمرجعّيتها والمؤسسات التي ي

الظروف المحلّية على صعيد االقتصاد الحكومات العربّية، و( ةعلى حد في كّل بلٍد عربيٍّسواًء " دور الدولة"عن هذا 

بل إّن هناك ترابط ). المؤسسات العربّية المشتركة ومرجعّيتها وفعالّيتها(العربي  التكاملعلى صعيد إطار  وأ، )السياسي

بدورها للوصول إلى الحّد المشترك  حكومة-م كّل دولةمن ناحية، يصعب خلق تنسيق عربي إذا لم تقُف. بين الصعيدين

عربّي  ومن ناحية أخرى، ال بّد من تنسيٍق. ن هذا التنسيق؛ إذ ال يمكن تنسيق اقتصادات وسياسات جّد مختلفةكَِّمالذي ُي

نهوض إليه؛ بل ال بّد من عونٍ عربّي من الدول المتقّدمة إلى لمعرفة ما هو هذا الحّد المشترك الذي يجب على كّل دولة ال

  .    المشتركالمعياري الدول األضعف، لشّدها للوصول إلى الحّد 

  

") الدولتي"فوق (على اإلطار المؤّسسي ) إذا ما كانت هناك رغبة في ذلك(لالتفاق  عربّي من هنا تأتي الحاجة لمؤتمر قّمٍة

توزيع الدعم الالزم  ومباديءبرمجة تنفيذها على مراحلٍ زمنّية،  وسبلود والمعايير المشتركة، الحد يقّرر آلّيات وضع كي

مع . المطلوب في كّل مرحلة" ى المشتركالمستو"للدول التي ال تملك القدرة على ذلك لمساعدتها للنهوض بسرعة إلى 

اء االتحاد األوروبّي؛ وأّن إقامة هذا األطار العلم أن هكذا إطار مؤسسّي هو صلب عمل المفوضّية األوروبّية في إرس

المصلحة "وروبية، قَبِل فيه المواطنون األ الدول من في كلٍّ" اجتماعّي جديد عقٍد"المؤّسسي في أوروبا قد استند على 

ة ويمكن تصّورآلّي". إعادة التوزيع بين الدول للنهوض إلى المستوى ذاته"ومبدأ " المؤسسات المشتركة"و" المشتركة

مهما كان مستوى التكامل الذي  ،المؤسّسات المشتركة بين البلدان العربّية 55ولشرعنة" جديدعربّي اجتماعي  لعقٍد"مماثلة 

  . ستخرج عنه القّمة العربّية المرتقبة

         

التي تواجه البالد  االجتماعّية واالقتصادّيةالتّدعي هذه الورقة الخلفّية معالجة كّل اإلشكالّيات التي تطرحها التحديات 

إشكالّياٍت يطرحها كّل بضعة ، ولكنّها تحاول فقط اإلضاءة على العربّية، وال كّل إشكالّيات آلّيات العمل العربي المشترك

سواء ، "السياسات العاّمة"و" دور الدولة"، على أرضّية من سبل التدفّقات والمخازين المالية العربّية اآلنفة الذكر سبيلٍ

   .أو فيما يتعلّق بالترابط بين الصعيدين  دولة أو على صعيد التكامل العربي؛د المحلّي لكّل على الصعي

  

  

  الصناديق السيادّية 3-1
   

يملكه شعب البلد المعني، بنفس الدرجة التي " ماالً عاّماً"، تشكّل موجودات هذه الصناديق )القُطري( على الصعيد المحلّي

ُعرفاً، هذه الصناديق هي إذاً مؤّسسات حكومّية استثمارّية تعمل ". ملكّيةً عاّمة"تشكّل الموارد الطبيعّية وإيرادات تصديرها 

                                                                                                                                                                                  
 Jacque OULD AOUDIA : Croissance et Réformes dans: يمكن في هذا الصدد مراجعة حتّى التقارير التي تطرحها المؤّسسات الدولبة  55

les Pays Arabes Méditerranéens ; Agence Française de Développement, Notes et Documents, no 28, Avril 2006 ; 
World Bank: Middle East face Unprecedented Employment Challenge; MENA Development Report, 2003; Ahmad 
GALAL & Bernard HOEKMAN: Arab Economic Integration, between Hope and Reality; ECES & Brookings 

Institution Press, 2003.   
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في شركات عالمّية على األمد أسهماً ثمر هذه الصناديق تتسفي حين و .وفق قواعد القطّاع الخاص والسوق العالمّية

م هذه االستثمارات لدعم خَدستَالطويل، ظهر لغطٌ كبير في الواليات المتحدة وأوروبا في اآلونة األخيرة حول إمكانية أن تُ

ن مخاوف الدول وتكُم. قيود في بعض الدول على ذلك تّم وضعبل  ؛لبالد المصدر )بل الصناعّية( "العاّمةالسياسات "

أو في مجموعات " ذات تقنيات عالية"ملحوظة في شركات  أن يتّم استحواز هذه الصناديق على حصصٍ الغربّية في

  ). الصين، الدول العربية، وغيرها(إلى الدول األم  "الحّساسة"صار إلى نقل التقنيات ُيكي ، "استراتيجية"صناعية 

  

 تذهب، يتّم الحفاظ عليه لما بعد انخفاض إنتاج النفط أو نضوبه، وال "جخَرستَلم ًينفٍط "أموال هذه الصناديق هي بمثابة 

ألّن ذلك ليس " السياسات العاّمة"في  بدورٍمن حيث المبدأ ، وال تقوم "ك اليومتُستهلَ"الميزانّيات الحكومّية كي ال  إلى

  :يمكن طرحها حول استخدامها األمثل لكّن أسئلةً. هدفها

منها لدعم  ارقة بين حجم موجودات هذه الصناديق واالستثمارات العاّمة، أال ُيمِكن تخصيص جزٍءأمام المفإذ  •

إحدى الحاالت المثالية في هذا السياق، هو الدور األساسي الذي أخذه ؟ للبلد العربي المعنّي" السياسات العامة"

؛ )عاّمة، صناعّيةوهذه سياسة (ندي للنقل والتجارة البحريين في بحر العرب والمحيط اله مرفأ دبي كمحورٍ

 ء حول العالم، لتعزيز هذه السياساتشراء شركة مرافيبالمساهمة في ومن ثّم قيام الصندوق السيادي لدبي 

  .لدبي كي تصبح عالمّيةوالمّيزة التنافسّية 

والمواد األولّية في  ةمن إيرادات صادراتها للطاق بالحفاظ على جزءٍِ بشكلٍ منهجّي هل تقوم كّل الدول العربّيةو •

حاجاتها اآلنية وضرورات حماية المستقبل؟ ينطرح  الموازنة بين وفق ،ّية حسب معايير واضحةسياد صناديٍق

 وكذلكالعراق، هذا التساؤل فيما يخّص ليس فقط دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، بل أيضاً الجزائر و

 . سوريا والسودان واليمن

ور مع الدول األخرى، ضمن مباحثات الدخول إلى منظّمة التجارة العالمّية، أو اتفاقات من ضمن آلّيات التحا •

الشراكة والجوار مع االتحاد األوروبي، وغير ذلك من اتفاقات التجارة الحّرة، هل يتّم النقاش مع الفرقاء 

ضمن آلّيات العولمة ( "اّمةلسياسات ع"اآلخرين حول مشروعّية استخدام استثمارات الصناديق السيادّية العربّية 

في البالد  المتعّددة الجنسيات ء الشركاء حرّية استثمار شركاتهم، كما يفرض هؤال)وتفّهم المصالح المتبادلين

من إيرباص إلى بوينغ، ومن الشركات الغذائّية إلى " (سياسات عاّمة"بـ من طرفهم المدعومة وهي ،العربّية

 ؟  ) النفطّية

 ، وكذلك االستثماراتللصناديق السيادّية والشروط المتبادلةهذه الحصص والمعايير  افّيةوشف وما درجة وضوح •

  ؟   البلد العربّي المعنّيب أمام مسائلة شع ،ومردودها التي تقوم بها

  

 هو عن إمكانّيةاألّول السؤال الرئيسي يمكن طرح تفس األسئلة السابقة، لكّن على صعيد التعاون والتنسيق العربيين، 

. مشتركة ٍةعربّي مصلحٍةمن أجل ، التكامل العربيتدفع لتوجيه جزء من استثمارات الصناديق السيادّية لدعم  إيجاد سبلٍ

، أو هذه الصناديق وفيما بينآلّيات تنسيق للسياسات التوجيهّية للصناديق العربية  إيجاد هذاويتطلّب الوصول إلى 

تكون مهّمته هي دعم و من الفوائض يتّم رفده بجزٍء سيادّي مشترك عربيٍّ خلق صندوٍقباألحرى 

بعض التعاون بين  ومن العناصر المشّجعة في هذا االتجاه ظهور. االستثمارات في القطّاعات التي تهّم التكامل العربي
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ها هو خارج ما عرف من(، لتوزيع المخاطر والفائدة حول استثمارات كبيرة في اآلونة األخيرة الصناديق السيادّية العربّية

  ). البالد العربّية

  

، حجماً للتكامل العربي مختلفة عن تلك للمساعدات الحكومّية بين الدول العربّية إذاً هو حول آلّيٍةالموضوع هنا ينطرح 

ة، البينّي ضعيفاً جّداً نسبةً لحجم هذه الصناديق وحجم تدفّقاتها السنوّي 56"العون اإلنمائي العربي"فقد أضحى حجم  .ونوعاً

للنهوض "مؤّسسات التنمية العربية، أقّل بكثير مّما بذلته الدول األوروبّية بين بعضها أكان عوناً حكومياً مباشراً أم عبر 

كما ثبت أن المساعدات العربّية التي كانت أكبر حجماً في الفترات السابقة قد ذهبت إلى دعم سياسات  ".للمستوى ذاته

  . لم تكن ذات فعالّية كبيرة في التنمية) ة عامودّيةمن بينها سياسات صناعّي(عاّمة 

  

أو على األقّل جهاٌز عربّي مشترك يوّجه توظيفات جزء من (ولكّن اقتراح تأسيس صندوق سيادّي عربي مشترك 

 :عّدة إشكالّيات على المستوى العربي يطرح )الصناديق السيادّية القائمة

الجهة المؤّسساتّية المشتركة المسؤولة عن تنسيق الجزء  هذا الصندوق المشترك، أو هيكلّية ومرجعّية •

  .المخّصص من استثمارات الصناديق العربّية، بمعزل عن الخالفات العربّية اآلنّية

بحيث يمكن االستثمار في مشاريع معّينة، أم : نوعّية االستثمارات المطلوبة واألولوّيات والخطط الزمنّية •

نوعّية لمجمل الدول العربّية، أم إلرساء األمن الغذائي العربي، أم لدعم تنافسّية  النهوض بالبنى التحتّية بقفزة

وتكامل قطّاعات صناعّية متواجدة في عّدة دول عربّية، أم على مستوى أوسع وأشمل للنهوض وضمان المناخ 

 . االستثماري البينّي بين الدول العربّي

 .لسياسات العاّمة العربّية، ومدى  تناسق معايير هذه السياساتدرجة التنسيق المطلوبة لعمل هذا الصندوق مع ا •

  

وسيظهر في الفقرات الالحقة أّن . بند التنسيق األخير بين السياسات العاّمة ليس هو األقّل أهمّيةً مع أنّه األصعب عملّياً

موضوع إمكانّية استخدام جزء  هكذا ينطرح. هذا التنسيق ضرورّي في عّدة مجاالت، كي يكون هناك فّعالّية لالستثمارات

 عربي مشترك، مؤسسّي من أموال الصناديق العربّية إلرساء التكامل العربي، على أرضّية ضرورة وأولوّية إنشاء جهاز

على شاكلة المفوضّية  "مفوضّية عربّية"إنشاء  في هنا أيضاًيكمن فاالقتراح . لتوحيد معايير السياسات العاّمة

ى تنسيق السياسات العاّمة في البالد العربّية على معاييرٍ مشتركة، وتعمل لمصلحة مشتركة فوق األوروبّية، تعمل عل

   .المصلحة القُطرّية

  

مكن على المدى القصير، ولكنّه ُي. ذا مستوى بعيداً وصعب التحقيقكفي ظّل الظروف الحالية، يبقى طموح التنسيق على ه

كما كان عليه األمر في التنسيق في صناعات  اقتصادّية واجتماعّية، نها،في مجاالت محّددة بعيكي يعمل التأسيس له 

وهناك كثير من المجاالت ُيمكن . 57األوروبي الحديد والصلب والفحم على المستوى األوروبي، الذي كان نواةً لالتحاد

                                                                                                                                                                                  
  .حسب مفردات صندوق النقد العربي  56
مام المنافسة مع أّن التنسيق حول سياسة صناعّية عامودّية ال يمكن له النجاح على المدى الطويل، ولم يكن في أوروبا سوى إنقاذاً لصناعات متعثّرة أ  57

  . العالمّية
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ديدّية، النقل البّري والبحري، البنى السكك الح(تحتّية الثقيلة التأسيس عليها عربّياً في المرحلة األولى، تمتّد من البنى ال

أو شبكات االتصاالت األرضّية المحلّية، إلى بعض ) التحتّية لالتصاالت الدولية عبر الكابالت البحرّية واألقمار الصناعّية

اح التجاري القطّاعات الصناعّية، خاّصةً في تلك التي تشكّل تحدياً أساسياً سواًء لفقدانها تنافسّيتها عالمّياً مع االنفت

  ".األمن الغذائي العربي"لتحسين فعالّيته ولضمان إلى القطّاع الزراعي وتشكّل رهاناً أساسّياً للمستقبل،  العالمي أو ألنّها

  
 

  أسواق المال العربّية 3-2  
  

والعربّية، وهامشّياً المحلّية خاّصةً، ( على الصعيد المحلّي، تشكّل أسواق المال العربّية سبيالً لتوظيف اإلّدخارات الخاّصة

إالّ أنّه تقع على عاتق الدولة تنظيم آلّيات عمل هذه األسواق بشكلٍ يحفظ . لالستثمار في الشركات االقتصادّية )األجنبّية

وهي كثيرة في األسواق العالمّية اليوم، بما فيها تالعبات مدراء (هذه المّدخرات من التالعب والمضاربات المالية 

حملة  حماية ؛ كما تقع على عاتقها)رة أسعار األسهم، وتالعب المضاربين العالميين في األسواق الناشئةالشركات في إدا

 وإضفاء ،)، وحمايتها من التقلّبات الخارجّيةعدد الشركات المتداولة بإكثار وتنويعأي (السوق  وتعميقاألسهم الصغار، 

  . الشفافّية على أعمالها

 ، كانت له آثاٌرمن هبوٍط حاد 2006، وقد عانت عام 58العربّية ناشئة وتطّورت بسرعة كبيرةاألسواق المالّية في البالد 

وفي حين تطّورت المؤّسسات التي تدير أعمال . جدّية، خاّصةً في البالد التي تطّور فيها اإلقراض المصرفي لشراء األسهم

لم لم تتطّور الجهات الرقابية على األسواق و هذه األسواق، حتّى اندماج بعضها مع مؤسسات إدارة بورصات عالمّية،

 Securities and" لجنة األوراق المالية والبورصات" ففي الواليات المتحدة تأخذ. مرجعيتها ولم توّضحفعالّيتها تزداد 

Exchange  Comission وهي ال تدير األسواق وعملها، بل هيمن مجلس النواب األمريكي، مباشرةً  مرجعّيتها 

محاسبة الذين أو  أو إعالن النتائج الدورّية، ة عن محاسبة الشركات التي تخّل بقواعد اإلفصاح عند االكتتابمسؤولال

من البالد العربّية بين  في حين يتّم الخلط في كثيرٍ ،هذا. في التالعب باألسواق المالية) معّرفة قضائّياً" (حاًنَُج"يرتكبون 

كما أّن عدم فعالّية الرقابة والدور . لجهات الرقابّية، دون التمييز بين الدورينالجهات المسؤولة عن إدارة األسواق وا

الحكومي في تنشيط األسواق العربّية ال يساعدان على الخروج من الطبيعة الخاّصة والمغلقة لرأس المال األساسي في 

فّسر تصلّب التكوين الرأسمالي للشركات، ي مّماوارتباطها الوثيق باالقتصاد السياسّي في كّل بلد،  ،الشركات المتداولة

  . وصعوبة طرح االكتتابات في الحاالت التي ال تدعمها السلطات الحكومّية مباشرةً، وكذلك تضخّم قيمة هذه األسواق

  

، ها الماليةأسواقمستوى  على أوضاعٍ معيارّيةللنهوض إلى  إذاً تحّدي على ثالث مستويات تواجه معظم البالد العربّية

  :مثّلتت

                                                                                                                                                                                  
 ESCWAراجع . بأكثر من مجمل عائدات تصدير النفط، ولم تتصل بتلقّي تحويالت أجنبّية كبيرة 2005-2004ة هذه األسواق في وقد صعدت رسمل  58

2007, op. cit.   
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دور إدارة األسواق : بضرورة التمييز بين األدوار الثالثة، واستقاللّية الجهات التي تقوم بها عن بعضها •

؛ والدور الرقابّي على إفصاح وشفافّية الشركات المتداولة وعلى الوساطة والتداولوعملّياته وتنظيم شركات 

 . وتنشيطه وكسر تصلّب التكوين الرأسمالي تعامل المتداولين، وأخيراً الدور الحكومي في تعميق السوق

بضرورة وضع معايير لمكافحة المضاربات ولحماية األسواق من التالعبات الخارجّية والستمالك شركات  •

  .59خارجّية ألصول محلّية استراتيجّية

بسياسات ومي وبضرورة تفعيل استقاللّية ودور المصارف المركزّية خاّصةً فيما يتعلّق بسندات الدين العام الحك •

  .صرف العمالت األجنبّية والتحويل

تدخّل الدولة لتطوير األطر التنظيمّية لألسواق المالية  ضرورات على مستوى، تنطرح األمور إذاً الصعيد المحلّيعلى 

توضيح  ، ويظهر واضحاً أّن األولوّية في البلدان التي تطّورت فيها األسواق المالية تكمن فيوتعميق وتوزيع نشاطاتها

  .وتفعيل الجهات الرقابّية

  

دولة عربّية  11الذي ضّم  2006المالية في صعيد التعاون والتنسيق العربيين، يأتي تأسيس إتحاد هيئات األوراق على 

، وال يرقى إلى ما ُيمكنه سسات إدارة األسواق الماليةإالّ أّن هذا التعاون يبقى استشارّياً على مستوى مؤ. كخطوة إيجابّية

للتكامل العربي في مجال األسواق يمكن إذ  .النهوض إلى معايير مشتركة لألسواق المالية: فعًأل أن يعّزز التكامل العربي

  :إلى آليات أكثر عمقاًأكثر من ذلك بكثير أن يرتقي المالّية 

لمساعدة الدول  ونٍيمكن انطالقاً من اتحاد هيئات األوراق المالّية، إطالق تعابحيث إدارة األسواق، على مستوى  •

  العربّية التي ما زالت تالقي صعوبات في إنشاء أسواقها المالية وإدارتها؛

على مستوى الهيئات الرقابة، يمكن الذهاب أبعد من ذلك الستدراك الطبيعة الناشئة لألسواق وضعف النظم  •

 )المفوضّية العربّية المقترحة(" مشتركالعربّي الجهاز الإذ يمكن أن يناط ب. الرقابّية وقلّة الخبرات في هذا المجال

وضع معايير موّحدة للرقابة على األسواق والشركات والتداول، تتابع تنفيذ الحكومات للوصول في قوانينها 

  .الموجودة أو التي سيتّم إنشاؤها وهيئاتها المحلّية إلى هذه المعايير، وتدعم بخبراتها الجهات الرقابّية المحلّية

مكافحة المضاربات  وقوانين ى السياسات الحكومّية، فيمكن أيضاً أن وضع معايير مشتركة لقواعدأّما على مستو •

وحماية األسواق من التالعب وحماية الشركات االستراتيجّية، وكذلك لتشجيع االستثمارات البينّية في األسواق 

حرّية تأسيس حركة رؤوس األموال العربّية وتوسيع اتفاقات التجارة الحّرة العربّية إلى حرّية ، والمالّية العربّية

وهناك ظواهر إيجابية في هذا المجال مثالً عبر ازدياد نشاط االستثمار الخليجّي في سوق األوراق  .الشركات

  . المالية األردنّية مثالً

  

إدارة : مستويات الثالثأسهل مناالً، على ال تبدوهكذا تنطرح إمكانيات واسعة للتكامل العربي في مجال األسواق المالية، 

ولكن انطالقاً من حساسّية القضايا المتعلّقة بتعميق األسواق وإزالة . والسياسات الحكومّيةاألسواق، والهيئات الرقابّية، 

 المفوضّية العربّية"بـ، سيكون لهذا التكامل فعالّية أكبر إذا ما أنيط وارتباطها باالقتصاد السياسي تصلّباتها الرأسمالّية

بالرقابة على  ةالمتخّصص األجهزةمسؤولّية العمل على وضع المعايير المشتركة وتعريف قواعد إنشاء  "ةمشتركال
                                                                                                                                                                                  

  . على غرار القواعد التي تضعها الواليات المتحدة وكذلك االتحاد األوروبي، على مبدأ التعامل بالمثل  59
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هذا هو االقتراح األساسي لهذا البند، بالتحديد على مستوى الرقابة على األسواق المالية، . وتنسيق أعمالها األسواق

  .4-3وستتّم العودة إلى المواضيع االستثمارّية في 

  

  

  :تحويالت المغتربين  3-3
  

، يتصل موضوع تحويالت المغتربين بأهّم اإلشكاليات االقتصادية واالجتماعية على الصعيدين المحلّي والعربي المشترك

المواطنين (مسؤولية دور الدولة في تأمين الحق في العمل وحقوق العاملين بلٍد إذ أنّه يطرح في كّل . وأكثرها حساسّيةً

وهو يطرح على . وتنظيم سوق العمل والرعاية االجتماعية، عدا عن مسؤوليتها في التنمية االقتصادية) ينوغير المواطن

، وحماية 60الصعيد العربي، المسؤولية المشتركة للحكومات العربّية في تأمين حرّية تحّرك العمالة بين الدول العربية

د أثبتت دراّسات عديدة أن حرّية تحّرك العمالة، أكثر منفعةً وق .حقوقهم ونأيها عن الخالفات اآلنية بين هذه الحكومات

بدأ يظهر في كثيرٍ من دول الخليج قد عدا أّن هناك خيار هوّية حضارّية   61.بكثير، اقتصادياً واجتماعياً، من حرّية التجارة

عدد مواطني مجموع ) اناً بكثيرأحي(يفوق  من غير العرب، بشكلٍ) العمالة(العربي، مع مؤخّراً ازدياد نسبة عدد السكّان 

  ). العمالة العربّية(البلد ومواطني البالد العربّية األخرى 

  

فقد . وفي الماضي كانت حركة العمالة بين البالد العربّية قد خدمت البالد المصّدرة والمستوردة لها على حدٍّ سواء

تحويالت المغتربين؛ كما استفادت الدول المستوردة تخفيف حّدة البطالة واالستفادة من  السكّاناستطاعت الدول كثيفة 

إالّ أّن هذه الفائدة كانت أقّل من  .تطرح بهذه الحّدة" الهوّية"ولم تكن مسائل  .للعمالة من االستثمار التعليمي في قّوة العمل

قد لحركة البينّية للعمالة أّن ا عداوجود كثير من العوائق والتصلّبات في تنظيم سوق العمل على الطرفين، ستمرار ُمثلى ال

     62).تزايد البطالة، فجوة الموارد البشرّية في البلدان الثرّية بالموارد المالية(تراجعت مؤخّراً لتزيد من ثقل التحّديات 

  

ّية الداخلتنظيم أسواق عملها  عنالدول المعنّية  مع عجزالكثيفة السكّان، تتدهور ظروف هجرة العمالة العربّية في البالد ف

والبطالة، باإلضافة إلى عدم اعتمادها سياسات تنظّم الهجرة  63والحماية االجتماعية، ومع توّسع العمل غير النظامي

سياسات أحبطت من فائدة  لبعض الحكومات العربّيةبل كان ). العربّية وغيرها(بات أسواق العمل الخارجّية حسب متطلّ

، ولم تدفع إلدخال تنظيم حرّية العمالة في االتفاقات الثنائّية )الوطنّية أنظمة أسعار صرف ترفع قيمة العملة(الهجرة 

المهاجرين  العاملينتحويالت شكّلت  في حينهذا، . لها واإلقليمّية بالرغم من أهمّية إيرادات تحويالت العمالة المهاجرة

ولكنّه من ناحيٍة . عن أكثر الفئات تهميشاً دوراً في إعادة التوزيع ودرء الفقرولعبت ات، رديفاً أساسّياً لميزان المدفوع

                                                                                                                                                                                  
  . اسّية الذي تحقّق في االتحاد األوروبي مع حرّية حركة رؤوس األموال واالستثماراتهذا مثالً هو أحد البنود األس  60

61 Antoine PECOUD & Paul de GUCHTENEIRE: Migration without Borders: Essays on the Free Movement of 
People; UNESCO Publishing/Bergham Books; 2006. 
62 Chapter 8: Education and Migration, in The Road Not Traveled: Education Reform in the Middle East and North 
Africa, MENA Development Report, World Bank, 2008. 

 ,Samir AITA & Ivan MARTIN: Euromed and Employment…, 2008راجع . ثلث القادمين الجدد إلى سوق العمل" يشغّل"الذي أضحى   63
op. cit.  
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اإلصالحات االقتصادية وأحبط وتيرة قد أّجل  لهذه التحويالت) نسبةً للناتج(الحجم الكبير  أخرى، ال بد من اإلشارة إلى

االقتصاد  في(في توسيع القطّاع غير النظامي وساهم ) أحياناً أفضلها تأهيالً(لعوامل اإلنتاج وشكّل هدراً واالجتماعية، 

أسواق السلع وأسواق (اإلنتاجية الكلّية وصّعب من فعالّية تدخّل الدولة في تنظيم األسوق المحلّية خفّض مّما ) والعمالة

سوى إلى ) أوروربا، دول الخليج العربي(هكذا لم تؤدِّ سياسات إغالق سبل الهجرة الشرعّية إلى كثيرٍ من البلدان ). العمل

  64.أكثر هشاشةً وأكثر ضغطاً اجتماعّياًما هو إلى تحّول نوعّية الهجرة 

  

يؤّدي إلى عدم التناسب بين احتياجات السوق وعرض " الكفيل"فما زال نظام الدول العربية المستوردة للعمالة، في أّما 

. ير النظاميالعمالة المهاجرة، ويحرم العمالة من الحقوق المنصوص عليها في االتفاقات الدولّية، وإلى اتساع القطّاع غ

 اتتتمثّل في تزايد حركات االحتجاج واإلضراب ،نتيجة غياب الحقوق األساسّية إشكالّياتعّدة حالياً  هذه الدول تواجهو

، باإلضافة إلى انخفاض إنتاجّية العمالة المهاجرة 65حقوقهذه الضمن العمالة المهاجرة، وتزايد الضغوط الدولّية لتطبيق 

تزايد كما يدفع . )توظيف ولو جزء من المّدخراتمن خالل العمل أو ل( في االقتصاد المحلّي وضعف رغبتها في المساهمة

تسارع وتيرة التحويالت  إلى) اآلسيوّية للعمالة غير المؤّهلة، والغربّية للعمالة المؤّهلة(العمالة غير الناطقة بالعربية 

  . المعامالت الرسمّية وتضاؤل الطابع الثقافي والحضاري العربي، حتّى في، 66الصادرة

  

  :كبيرة تتمثّلالعربّية على الصعيد المحلّي تحدّيات  الحكوماتهكذا تواجه 

، عبر تطوير آلّيات المطابقة بين متطلّبات السوق وعرض العمل، المحلّي تنظيم سوق العملير فعالّيات تطوفي  •

 وآلّيات الربط بين األنظمة التعليمّية وسوق العمل؛

، مع فرض أنظمة الحّد األدنى من )ترتبط تعويضاتها بالتضخّم بحيث( الحماية االجتماعّية في تطوير أنظمة •

الدولّية في مجال حقوق األجور، واالقتطاعات االجتماعّية للصّحة والتقاعد، وتطبيق قواعد منظّمة العمل 

 ق العمل؛العاملين؛ وكذلك تطوير أنظمة تعويضات البطالة وربطها بآلّيات التوظيف وتنظيم سو

هيئة حكومّية وترخيص شركات (على صعيد هجرة العمالة الصادرة، في تطوير أنظمة تأطير هجرة العمالة  •

حلقات تأهيل المهاجرين على الظروف االقتصادّية واالجتماعّية : 67، مع جملة من الخدمات المرافقة)التوظيف

ألهل الباقين في البلد، وتسهيل وتشجيع تحويالت تأمينات صحّية وللتقاعد وعلى الحياة، وخدمات للبلد الهجرة، 

 .المغتربين عبر اآللّيات النظامّية

وتأطير عمل المهاجرين عبر أجهزة رسمّية تمنح " الكفيل"إلغاء نظام في على صعيد ظروف العمالة الوافدة،  •

والعمل طويلة األمد مع من إجازات العمل المؤقّت إلى إجازات اإلقامة (أجازات إقامة وعمل، مع ُمدٍد متدّرجة 
                                                                                                                                                                                  

  . من القادمين الجدد إلى سوق العمل ال يجدون فرصة للتشغيل إالّ عبر الهجرة% 30إلى  20بالرغم من إغالق أبواب الهجرة الشرعّية، ما زال بين   64
يوماً إلى منح هؤالء العّمال نفس  ال بّد من أن تؤّدي الضغوط االجتماعية والسياسية الدولية إلى منح العّمال المغتربين في البلدان العربّية، الخليجّية خاصةً،  65

؛ مّما سيطرح إشكالّيات الرتفاع نسبة المقيمين األجانب في )أوروبا، أمريكا(الحقوق االجتماعية التي يحصل عليها العّمال العرب المهاجرون إلى الدول األخرى 

كثير من الدول الخليجّية إلى الحّد من هجرة العّمال العرب إليها وزيادة نسبة العمالة وقد أّدت السياسات المتّبعة في . الدول العربّية مقارنةً مع المواطنين األصليين

  . غير العربية، خاّصةً اآلسيوّية
  .فالعمالة غير العربّية ال تأمل يوماً بالتجنيس، وال تهتّم كثيراً باالستثمار في البلد المضيف  66
 Chapter 8: Education and Migration, op. c: هجرة العمالة من قبل حكومة البلد المصدر، راجعتوفّر تجربة الفيليبين مثاالُ على طريقة تنظيم   67

cit.  
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؛ وكذلك تأطير سوق العمل المهاجر عبر مؤّسسات )تماثل في الحقوق االجتماعّية مع مواطني البلد المضيف

 . تمنح المعلومات الوافّية عن نوعّية وشروط العمالة المطلوبة

حرّية حركة التجارة ورؤوس  في فرض بنٍد حول حرّية حركة العمالة في االتفاقات الثنائّية واإلقليمّية، يتالزم مع •

  .األموال واالستثمار

  

وسيلةً أهّم لتوزيع الثروة بين البلدان العربية من البينّية على الصعيد العربي المشترك، شكّلت تدفّقات التحويالت 

وقد . باالمساعدات والمعونات، عدا دول المغرب العربي التي تواجه اليوم سياسات قاسية للحّد من هجرة عمالتها ألورو

وفي المقابل، عانت تدفّقات . كان هذا خياراً للتعاون والتنسيق العربيين، ضمنياً في أغلب األحوال وإرادياً في حاالت معّينة

نسبة التحويالت  واليوم تقلّصت .التحويالت من تقلّبات ضخمة عكست ارتدادات الخالفات العربّية والنزاعات اإلقليمّية

، بالرغم من وجود عناصر أيجابّية كمثال تشجيع المملكة العربية السعودّية للعمالة المصرية، ملحوظ بشكلٍالبينّية العربّية 

تواجه البالد العربية تحّدي خيارات في حين هذا،  .واستقبال سورية واألردن للعمالة والهجرة العراقّية بأعداد ضخمة

زيادة توّجه دول مجلس التعاون في و عربي عن مشرقهزيادة عزلة المغرب ال تتمثّل فيض نفسها، مستقبلّية ستفرِ

  . الخليجي نحو آسيا

  

تحرير حركة في  ،الذي له فائدة اقتصادّية واجتماعّية مشتركةعلى مستوى التكامل العربي، والطموح الحقيقي ويكُمن 

المفوضّية "م ، ووضع أنظمة معيارّية مشتركة لحقوق العمل تقوالعمالة بين البلدان العربّية بشكلٍ كامل

المواطنين (وتتضّمن هذه المعايير سبل تنظيم سوق العمل وحقوق العاملين  .ابإرسائها ومتابعة تنفيذه" العربّية

التنسيق ويمكن أن تذهب نحو وللتبادل بين أنظمة التأمينات االجتماعّية العربّية، والرعاية االجتماعّية، ) والمهاجرين

النهوض " وُيمكن للقّمة العربّية إقرار هذا الطموح فوراً أو على مراحل، علماً أّن. لتأهيلالتعليم وا تمجاالوالتخطيط في 

على األقّل، من الضرورات الملّحة أن يتّم تنظيم آلّيات العمل  .ال يمكن تحقيقه دون هذه الخطوات" إلى المستوى نفسه

  .المؤقّت بين البالد العربّية بشكّل حكيم يواجه التحديات الحالية

  

  

  العربّية البينّيةاالستثمارات  3-4    
  

على الصعيد المحلّي، حقّقت كثيٌر من الدول العربية خطوات كبيرة في سبيل تحسين مناخ االستثمار فيها ورفعت من 

لك ولكّن وتيرة االستثمارات الصادرة من البالد العربية تبقى أعلى من ت .الوافدة وتيرة االستثمارات الخارجّية المباشرة

كذلك تتوّجه معظم االستثمارات المحلّية والوافدة . ، كما أّن مناخات االستثمار ما زالت شديدة االختالف بينهاالوافدة إليها

، لتحّل زيادة رأسمال في وضعها الحالي(النفط والغاز، العقارات، المصارف : بشكلٍ طبيعّي على أكثر القطّاعات ريعّيةً

البنى التحتّية ضعف االستثمارات في في حين تواالتصاالت والسياحة؛ ) يزانّياتهاالمصارف مكان إصالح هيكلة م
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العربّية مركز الشركات الكبرى تكذلك ت .68والحكيمة الواضحة" )والصناعية(العاّمة السياسات "القطّاعات اإلنتاجّية لغياب و

السياسات الحكومية التي وتضُعف ") خاّصة"أّم ، شبه حكومّية هذه الشركات ة كانتحكومّي( لبالدها في االقتصاد السياسي

البنى  فوفي حين أيضاً تضُع. وتقلّص تصلّب التكوين الرأسمالي للشركات تفتح المنافسة وتكافح االحتكارات والريعّية

مباشرة مما يعرقل اإلنتاج ويزيد من كلفه ال) النقل، االتصاالت، خدمات المياه والصرف الصّحي والكهرباء، إلخ(التحتّية 

للمحظوظين ) محمّية أمنّياً" (منتجعات إقامة"كما تضعف بيئة التنظيم المدني وتنفِصم المدن العربية بين  .وغير المباشرة

أي في أعمال وقطّاعات غير ( "خارج الدولة"ومدنٍ وقرى مكتظّة بالسكّان تضعف فيها الخدمات ويعيش الكثير من سكّانها 

، بل بيروقراطية مفرطة من ناحية "العاّمةللسياسات "ينعكس ليس فقط غياباً مّما الحكومّية، البنى وكذلك تضعف ). نظامّية

قطّاعات بعض المفرِط من ناحية أخرى في  وانفتاحٍوضعف في القدرة على إعادة هيكلة القطّاعات التي تملكها الدولة، 

ف المركزّية العربّية على درء التوّجهات التضخّمّية قدرة المصار أخيراً تضعف. تأتي فيها القرارات من قّمة السلطةالتي 

، مع كّل التحّسن الذي طرأ لناحية إدارة الديون الخارجّية والمحلّية، ومع صعود احتياطات النقد "المرض الهولندي"و

  .األجنبي
 

  :ويمكن وضع التحدّيات التي تواجهها الدول العربّية على الصعيد المحلّي على عّدة مستويات

 هوض بمناخ االستثمار؛الن •

 بشكلٍ يسّهل عمل كافّة أنواع االستثمارات، النهوض في تنظيم وفعالّية األجهزة الحكومّية، •

 النهوض بالسياسات العاّمة، وخاّصةً فيما يتعلّق بسياسات صناعّية وزراعّية حكيمة، •

 بالبنى التحتّية والخدمات العاّمة،النهوض  •

  .والنهوض بأسس التنظيم المدني •

  

 مشروع "على شاكلة  ،ضخم تنموّي عن ضرورة خلق مشروعٍ تتحّدث بعض األدبّياتلى الصعيد العربي المشترك، ع

اد االتح"مشروع ) فرنسا على الخصوص(كما طرحت أوروبا  وبا بعد الحرب العالمّية الثانية؛الذي شهدته أور 69"مارشال

بية المتوسطّية وربطها باالتحاد األوروبي، على أن تأتي أغلب يهدف إلى دفع التنمية في البلدان العر" من أجل المتوّسط

وكذلك وقّعت الواليات المتحدة اتفاقات تجارة حّرة مع بعض الدول العربية، مشترطةً . االستثمارات من دول الخليج العربي

ساس بضخامة التحدّيات التي وتأتي هذه التوّجهات نتيجة اإلح. مع دولة إسرائيلفي االستثمار واإلنتاج تكامالً بعضها في 

للفوائض النفطّية في  جالمنِت السكّان ولضعف إمكانات االستثمارتواجهها بعض الدول العربية الضعيفة الموارد الكثيفة 

، في حين في صدد إطالق مشروع تنموّي ضخم للعمل العربي المشترك هناك توّجٌه فعليٌّوال يظهر حالّياً أّن . الوقت نفسه

إلنشاء مجموعة من المدن الجديدة والصناعات الثقيلة، في بالدها مجلس التعاون الخليجي مشاريعاً كبيرة  أطلقت دول

  . بأحجام استثمارات تعجز حتّى الفوائض النفطّية الحالّية على تأمين السيولة الالزمة لها

  

                                                                                                                                                                                  
  Ahmed GALAL (editor): Industrial Policy, op. cit: حول مفھوم السياسات الصناعّية الحكيمة، راجع   68

69 ESCWA 2007, op. cit  and Jacque OULD AOUDIA : Croissance et Réformes, 2006, op. cit. 
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يرٍ من الدول العربّية، سواء كانت هكذا يكُمن التحّدي المشترك للتكامل العربي، في حجم االستثمارات الالزمة لكث

استثمارات حكومّية أم خاّصة، وفي كَبر الجهود الذي يجب أن تبذل في الكثير من الدول للوصول إلى مناخ استثماري 

  .أمثل، يناسب حجم التحّديات االقتصادية واالجتماعّية

واالستثمارات في المشاريع الكبرى، معايير مناخ االستثمار، : ويقوم النهوض بهذا التحّدي على ثالث مستويات

 "المفوضّية العربّية"ويمكن معالجة هذه األسس الثالث انطالقاً من اقتراحي إنشاء . وآلّيات الدعم الحكومي العربي

  . المشتركين "الصندوق السيادّي العربي"و

وضع األطر  "ضّية العربّيةللمفو"بحيث ُيمكن ولهذا المستوى نوٌع من األولوّية، : المستوى المعياري التنظيمي •

فعالّية األجهزة الحكومّية في مجال االستثمار، (المعيارّية المشتركة في مجاالت مناخ االستثمار اآلنفة الذكر 

 ،)، أسس التنظيم المدنيالقوانين المحلّية لحقوق إنشاء الشركات ولمكافحة االحتكارات، البنى التحتّية والخدماتّية

محاكم أو ( العربّية إلى هذه المعايير، باإلضافة إلى إيجاد سبل معالجة الخالفات البينّية ومتابعة نهوض البالد

 ؛)أجهزة تحكيمّية خاّصة لحّل النزاعات البينّية في مجال االستثمار، تطوير مؤّسسات ضمان االستثمارات البينّية

عمل على وت) يناتفاقات التجارة واالستثمار الحّرك(طرفاً في االتفاقات اإلقليمّية  "العربّية المفوضّية"شكّل وكذلك ت

 .وفرض شروطها ضمن هذه االتفاقات) مثالً شهادات المنشأ(عربّية النظمة األتوحيد 

أقلّه على مستوى بحيث يتّم إطالق مشاريع استثمارّية كبيرة، : مستوى المشاريع المشتركة الكبرى لالستثمار •

واالتصاالت بينها، إن لم يكن ) الطرق السريعة والسكك الحديدّية(البّري  النهوض بالبنى التحتّية وروابط النقل

الصندوق "تمّول هذه المشاريع من  ."ميزة تنافسّية عربّية"تخلق  في قطّاعات محّددة" سياسات صناعية"حول 

 ".المفوضّية العربّية"وفق أولوّيات ومعايير " السيادّي العربي

حكومات الدول التي ال تملك الموارد الكافّية للنهوض نحو األطر حتاج ت :الحكومة آليات الدعممستوى   •

ومال وموريتانيا واليمن ، مثالً فيما يتعلّق بدولٍ كالصإلى مساعدات ومعونات فنّية ومالّية المعيارّية المشتركة

روط االلتزام ضمن ش ويمكن أن يخّصص جزء من ميزانّية المفوضّية آللّيات هذا الدعم، بحيث يمنح. والسودان

 .متابعتهاللوصول إلى مستوى المعايير المشتركة ضمن مهلٍ تاريخّية محّددة تتّم 

  

  

  القطّاع المصرفي العربي 3-5  
   

تطوير  ة قطّاعها المصرفي، وإرساء قاعدةتحتاج البالد العربّية بدرجات مختلفة إلى إعادة هيكلعلى المستوى المحلّي، 

بل خاّصةً  ،أفراداً(للقطّاع الخاص ) العادي أم اإلسالمي(تفعيل اإلقراض و، retail bankingللتجزئة الخدمات المصرفّية 

كما تحتاج البالد العربّية . البئية التنظيمّية والتشريعّية والمناخ االستثماري يترافق مع تمتين) للمؤّسسات اإلنتاجّية

ّية عمل المصارف المركزّية، وتوّجهه خاّصةً نحو مكافحة بدرجات مختلفة إلى سياسات نقدّية فّعالة، تعتمد على إستقالل

، ونحو تعميق القطّاع المالي للحّد من حجم النقد في )التي تبرز كإحدى المعضالت األساسّية للفترة القادمة(التضخّم 

نحو سياسات صرف  ، وكذلك)لتقليص حجم القطّاع غير النظامي وتمكين سياسات نقدّية فّعالة(التداول من الكتلة النقدّية 
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أكثر فّعالّيةً تساهم في دعم االقتصاد والصادرات الوطنّية، وأخيراً نحو الحّد من اإلقراض الحكومي والتوظيف في 

  .الموجودات الخارجّية، وإرساء قواعد االئتمان على أسسٍ سليمة

  

كثيرة ال  لمصرفّية والنقدّية شروطٌهناك أمام الوصول إلى تناسق في السياسات االعربي، والتكامل على صعيد التعاون 

يمكن الوصول إليها بسهولة، ولكنّها ليس لها نفس الطابع االضطراري والملّح لالقتراحات التي قّدمت في الفقرات 

  :ويمكن في المرحلة القادمة اتّخاذ بعض التوّجهات. السابقة

معيارّية لتوّجهات الدول العربية في فتح  في وضع أطر ، كجهازٍ عربّي مشترك،دعم فعالّية صندوق النقد العربي •

 وتوسيع قطّاعها المصرفي، وفي سياساتها النقدّية؛

أمام تقلّبات أسعار الصرف، لتوسيع سوق التبادل  البينّية لعملياتاً لتأمينتفعيل آلّيات دفع عربي موّحدة تتضّمن  •

 . التجاري واالستثماري بين البالد العربّية

  

  

  والتأمينات االجتماعّية لتأمين والضمانقطّاع شركات ا 3-6  
  

أنظمة (صناديق التأمينات االجتماعّية  تنظيم وتنشيطعلى المستوى المحلّي، ينطرح أمام الدول العربّية كافّةً تحّدي 

على أسسٍ تعمل من ناحية على تثبيت ) ، للمواطنين والمقيمين على السواء، وضمان البطالةالتقاعد، والضمان الصّحي

، ومن ناحية أخرى على خلق )الضريبة وإعادة التوزيع االجتماعي(الحكومة في البالد العربّية على أسسٍ سليمة -ولةالد

وبشكلٍ طبيعّي سينشّط تواجد هذه الصناديق . تلعب دوراً إيجابّياً في االستثمار المحلّي طويلة األمد إّدخاريٍة أوعيٍة

وفي . ة وخدماتها المختلفة كرادٍف اقتصادّي لجلب المدخّرات وتوظيفهاالحكومّية على تفعيل شركات التأمين الخاّص

تدنّي العمر الوسطي في البالد العربّية مع النمّو السكّاني الكبير الذي جرى في الستينات والسبعينات، يجعل  الحقيقة،

 يتمثّل التحّدي األكبرلى هذا الصعيد، ع .هذه صناديق التأمينات االجتماعّيةونفعيل تاريخّياً لتأسيس  مريحةًاليوم الفرصة 

في تنظيم تأمين البطالة، الذي يشكّل من ناحية جزءاً من سياسات تنظيم آليات ومؤّسسات سوق العمل وربط العرض مع 

  .  الطلب وتأمين التأهيل الالزم، ووسيلةً لتقليص حّصة النشاط االقتصادي والعمل غير النظاميين

   

، هي العمل على )3-3راجع (المقترحة " المفوضّية العربّية"وكما سبق ذكره، أحد أهّم ركائز ي، على صعيد التعاون العرب

التأمينات االجتماعّية في البالد العربّية، وأنظمة التبادل بينها، بحيث  ألنظمة وصناديقأطر معيارّية مشتركة وضع 

سينهض قطّاع شركات التأمين بشكلٍ طبيعّي مع نهوض و. سيساعد هذا في التوّصل نحو هدف حرّية حركة العمالة البينّية

  . أنظمة التأمينات االجتماعّية
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 القائمة من الطموحاتالمشتركة العربّية  المؤّسساتأين . 4

  
لذلك، يكون مشتركة يقوم تعزيز دور رأس المال واالستثمار في التكامل العربي إذاً على تفعيل أجهزة وآلّيات مؤسسّية 

التوزيع بين الدول العربّية للنهوض إلى "، وكذلك في إرساء مبدأ في خلق المعايير ومتابعة تنفيذها" ور الدولةد"لها 

األجهزة التي تقترحها هذه الورقة إلرساء التكامل العربي وللنهوض أمام التحدّيات في كّل بلدعربّي على  ."المستوى ذاته

والسؤال هو أين موقع هذين الجهازين من األجهزة . صندوق السيادي العربيالمفوضّية العربّية وال: أسسٍ معيارّية، هي

  ها؟ّمة في خلقالق اتالدول العربّية، ممثّلة باجتماع المشتركة وبعض آليات التعاون التي كانت

  

  المالي الحكومي التعاون العربيآليات  14.
  

حجم المعونات كثيراً إذ تقلّص . يه في الفترات السابقةعّما كانت عل األخيرة تغّيرت آليات التعاون العربي في المرحلة

في السبعينات أو بعد حرب غزو وتحرير  70)نسبة للنواتج المحلّية اإلجمالّية(المباشرة للحكومات التي كانت واسعة 

وائد ضئيلة وما بقي من هذه المعونات قد أخذ أشكاالً جديدة، كمثال الودائع في المصارف المركزّية والقروض بف. الكويت

يجِد هذا التغّير أسبابه في سياسة إعادة هيكلة الموازنات ). مثال مساعدة لبنان للخروج من أزمته االقتصادّية(نسبّياً 

الحكومّية التي اعتمدتها مجمل الدول العربّية، وإلى إيجاد أطر جديدة للفوائض النفطّية، خارج ميزانيات الدول المعنّية، 

زة في وكذلك توّجهت معظم الدول العربية إلى خلق شركات كبيرة متعّددة الجنسيات متمرِك. السيادّية عبر خاّصةً الصناديق

  . واألجنبّيةالدول العربّية مختلف بالدها تتماشى مع مقتضيات العولمة، تقوم هي والشركات األخرى باالستثمار في 

  

إذ . اّصة عن تلك التي قام عليها تكامل بلدان االتحاد األوروبيعبر الشركات الخ (!)"العربيللتكامل  الحالية اآللية"تختلف 

 من الميزانيات الحكومية لتمويل المفوضّية األوروبّية ة االتحاد األوروبي تقوم على تخصيص جزٍءأن أحد دواعم آلّي

النهوض "لك في طور من الدول الغنّية إلى ت "الفوائض"بإعادة توزيع هذه هي التي تقوم  ،)الجهاز المؤسسّي المشترك(

التي تتضّمن فتح وتحرير القطّاعات التي تسيطر (معايير األوروبية نهوض لل، مقابل التزامها بال"إلى المستوى األوروبي

بّية قواعد على رِض المفوضّية األوروبّية األورو، في حين لم تفعليها الحكومات وإجراء إصالحات قانونّية وتنظيمّية

، باإلضافة إلى حرّية تحّرك العمالة وإلغاء الحواجز حرية حركة رأس المال ومكافحة االحتكاراتمستوى رأس المال سوى 

انضمامهما لالتحاد،  دمثال ذلك الواضح كان الدعم الكبير من المفوضّية األوروبّية إلى اسبانيا والبرتغال عن).  الجمركّية

وقد منح جزء كبير من المساعدات خالل ( انضمامها الحقاً ّم قبولتالتي  )خاّصةً من أوروبا الشرقّية( جميع الدولإلى ثّم 

وقد . )المرحلة االنتقالية قبل االنضمام حتّى تتمكّن الدول المعنّية من النهوض إلى المستويات المعيارّية األوروبّية

  . استخدمت أغلب هذه المساعدات للنهوض بالبنى التحتّية الفيزيائّية منها، كما المؤسساتّية

  

                                                                                                                                                                                  
ولكنّه انخفض كثيراً في التسعينات ولم  1984-1980مليار دوالر سنوياً، في الفترة  6.5وصل حجم تدفّقات العون اإلنمائي العربي إلى مستوياته القصوى،   70

  .  2007ر االقتصادي العربي الموّحد راجع التقري. مليار دوالر لمجموع الدول العربية واإلجنبّية 2.6تتعّدى مستواياته أخيراً أكثر من 
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موضوع التعاون العربي الحكومي شديد الحساسّية في هذه الفترة؛ خاّصةً وأّن نسبة اإلنفاق الحكومي من الناتج المحلّي 

نتيجة نمّو ( 200671عام % 28.6إلى  2001عام % 33.6اإلجمالي تنخفض في البلدان العربّية بشكلٍ متسارع من 

ملة على البلدان الكثيفة ، مّما يخلق ضغوطاً قد تكون غير محت)الحكومي الناتج المحلّي اإلجمالي بوتيرة أسرع من اإلنفاق

  .وتزايد أعداد العاطلين الشباب عن العمل ، خاّصةً مع ارتفاع أسعار المواد األولّية وصعود الوتيرة التضخّمّيةالسكّان

  

: ، في عّدة نواحياألخرى التجّمعات اإلقليمّية عن المثال األوروبي، وعن بقّية أمثلة اًالبالد العربّية بعيد" تكامل"هكذا يبقى 

لنهوض "المشتركة، وغياب مبدأ التوزيع بين البلدان لـ المعيارّية ضعف المؤسسات المشتركة وغياب القواعد التنظيمّية

 ."إلى ذات المستوى

  
 

  المؤّسسات العربّية المشتركة 2.4
  

الجامعة : التكامل العربي لها أهمّيتها في هذا السياقية ترسيخ عّدة مؤّسسات عربية مشتركة بغمع ذلك فقد تّمت إقامة 

لإلنماء االقتصادي العربية، وصندوق النقد العربي، والمؤّسسة العربية لضمان االستثمار، والصندوق العربي 

  .واالجتماعي

  

فوق "ورٍ تنظيمّي دون أن يكون لها أّي د، فقط لقد كانت هذه الجامعة بوتقة للحوار العربي: الجامعة العربية •

قليلة الموارد المالّية والبشرّية للعب هذا ) بما فيه المجلس االقتصادي واالجتماعي(وتبقى في هيكلّيتها ". دولتّي

ولكنّها تمثّل تجربة ملموسة في إرساء قاعدة الحوار لمعالجة االختالفات بين السياسات الوطنّية وبين . الدور

 . عليهاالمصلحة المشتركة يمكن البناء 

إلى منح القروض  1968هذا الصندوق الذي أّسس عام هدف : الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي •

مليار  9.4حوالى  2006اإلجمالية عام  تهبلغت ميزانّيوقد . للحكومات وللشركات الخاّصة العربّية بفوائد ميّسرة

ال . معونة فنّية 32مليار دوالر، وكذلك  1.3اإلجمالية  ميمتهقرضاً جديداً ق 18قّدم في ذاك العام في حين . دوالر

باأللف من الميزانية  1مجمل الناتج المحلّي العربي، أو باأللف من  1يشكّل إذاً مبلغ القروض الممنوحة 

ّية اإلجمالية للمصارف العربية؛ ويبقى هذا المبلغ إذاً ضعيفاً أمام حجم االستثمارات الخارجّية المباشرة العرب

ولكنّه ُيمِكن أيضاً . ، وتحويالت المغتربين؛ وتبقى ميزانّيته ضئيلة أمام الصناديق السيادّية)حتّى البينّية بينها(

 تخاّصةً في مجاال ،اكتسبهاخاّصة مع قاعدة الخبرات والمعرفة التي ، البناء على تجربة هذا الصندوق

  . لتحتّية تحديداً وهي إحدى األولوّيات الرئيسةالنشاطات االستثماري في البالد العربية وفي البنى ا

                                                                                                                                                                                  
راجع . في فرنسا% 53.5في ألمانيا و% 47في الواليات المتحدة، % OECD :36.4في دول منظمة % 41في حين يبقى متوّسط هذا اإلنفاق بحدود   71

وكذلك   OECD Oultook, 2007تقرير OECDـ، مرجع مذكور؛ وبالنسبة لدول ال2007التقرير االقتصادي العربي الموّحد، : بالنسبة للبلدان العربّية
Maya BACACHE-BEAUVALLET et Florian MAYNERIS : Le Rôle de l’Etat, Fondements et Réformes, ed. Bréal, 

2006.. 



 الصفحة 42

 MIGAتقوم المؤسسة العربية لضمان االستثمار بدورٍ شبيه لمؤسسة الـ: المؤسسة العربية لضمان االستثمار •

عملّية لضمان  46مليون دوالر، منها  505حوالى  2007بلغ حجم عملّياتها عام وقد . التابعة للبنك الدولي

كان توّجه المؤّسسة هكذا . مليون دوالر 15مليون دوالر وعقدين لضمان استثمار بمبلغ  423صادرات بقيمة 

، وبقي دورها في مجال )منها لخمس دول عربية% 76( البينّية لضمان عمليات الصادرات التجارية العربّية

  .االستثمار ضئيالً، عدى الدراسات والتصنيفات االئتمانية التي تقوم بها

تصحيح االختالالت في موازين (بأهداف طموحة  1976أنشيء صندوق النقد العربي عام : عربيصندوق النقد ال •

المدفوعات، إزالة القيود على المدفوعات الجارية، العمل من أجل تعاون نقدي، بل عملة عربية موّحدة، وتطوير 

المالّية ولألسواق المالّية في ويقّدم الصندوق دراسات وتقارير قّيمة حول األوضاع ). األسواق المالية العربية

، قّدم الصندوق قرضين لبلدين عربيين، هما لبنان 2007عام . البلدان العربّية، كما يقوم بتدريب وتأهيل الكوادر

لهيكلي للقطّاع المالي والمصرفي، في حين بلغ رصيد مليون دوالر، في إطار التصحيح ا 98وسورية، بحوالى 

مليون دوالراً،  486ليار دوالر ورصيد خطوط ائتمان تمويل التجارة العربية م 1.1القروض القائمة حوالى 

مليون دوالراً، في حين يقوم بتوظيف بقّية ميزانّيته  23وحيث ال تشكّل الودائع لدى البنوك المركزّية سوى 

   . في المصارف التجارّية والمحافظ العربّية والدولّية) مليار دوالر 7.5اإلجمالية (

  . ّن هناك غيرها من المؤّسسات العربية المشتركة ذات الطابع التشاوريكما أ

  

التساؤل الرئيسّي هنا هو كيفية البناء على هذه المؤّسسات القائمة واالستفادة من تجربتها وخبرتها للوصول إلى اآلليات 

إعطاء المؤّسسة الرئيسة هنا هو  وكما تّمت اإلشارة إليه، ما هو هام. المؤسسّية الهادفة إلى تعزيز التكامل العربي

التوزيع "دوراً ناظماً لمعايير تتّبع تنفيذها من قبل كافّة الدول العربية، مبنّية على مبدأ  )المقترحة"المفوضّية العربّية("

  :وتنطرح الخطوات العملّية في هذا السياق على عّدة مستويات". بهدف الوصول إلى المستوى ذاته

مع أجهزتها " كمفوضّية عربّية"ي للجامعة العربّية وللمؤّسسات األخرى، بحيث تضحى تعديل الوضع القانون •

 الفرعّية، تستمّد شرعّيتها الناظمة من قرارات القّمة العربّية ومن آلّية دستورّية جماعّية؛

للهيكل على المجلس االقتصادي واالجتماعي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، كنواة البناء  •

معايير السياسات (، يعمل على وضع المعايير المشتركة في المجاالت المذكورة "المفوضّية العربّية"الفنّي لهذه 

الصندوق "العاّمة، ومعايير التعامل في اتفاقّيات التجارة الحّرة واالستثمار العالمّية، ومعايير صرف أموال 

اق المالية، ومعايير المناخ االستثماري، معايير تنظيم أسواق العمل ، ومعايير الرقابة على األسو"السيادّي العربّي

المحلّية والبينّية، وأنظمة الحماية والضمان االجتماعي، ومعايير البنى التحتّية والخدمات العاّمة، ومعايير التنظيم 

 ).المدني، ومعايير دعم قطّاعات اقتصادّية وصناعّية معّينة لفائدة مشتركة

ب ذلك زيادة ميزانّية الجامعة العربّية والمؤّسسات األخرى بشكل ملحوظ، وإقرار قواعد ملزمة وحتماً يتطلّ •

، بين الدول العربية على أسسٍ تعتمد "الصندوق السيادّي العربّي "لتوزيع تمويل هذه الميزانّية وكذلك ميزانّية 

  .ولّية، ويفّضل أن يكون اقتطاعاً مباشراًالنسبة الناتج المحلّي اإلجمالي والنسبة من فوائض تصدير المواد األ

  



 الصفحة 43

 

 خاتمة  .5
 

 ، له فعالّية حقيقّية وموارد مالية ملحوظة، يشكّل رغبةً"فوق دولتي"إذا كان بناء مؤّسساتي في الختام، يبقى التساؤل عّما 

في هذا، ؟ التكامل العربيفي  دور رأس المال واالستثمار لتعزيزقّمة عربية اقتصادية واجتماعّية  مشتركة يمكن أن تقّرره

حين من الواضح من هذا التقرير، أّن البالد العربّية ال تفتِقر إلى الموارد المالية، نتيجة النفط وتحويالت عمالتها 

ز فيها فقط آنّياً بعض الخالفات العربّية، بل أيضاً وفي ظّل ظروٍف ال تبُر. خارج البالد العربّيةمن المهاجرة، خاّصةً 

المغرب  طموحات للتكامل العربي أقّل بكثير مّما كانت عليه منذ بضعة عقود، مع ظهور تجاذب بنيوّي بينلاتجاهات 

  . بقّية الدول العربيةودول مجلس التعاون الخليجي  وبين، مشرقهوالعربي 

  

مستوى البناء  ال يمكن أن يكون هناك أّي طرح عملّي إالّ علىوفي حين وحتّى ال تبقى التوصيات فقط أمنيات فارغة، 

أقّل ما يمكن االتفاق عليه هو تفعيل المؤسسات  ؛ يبقىمرحلةً بعد مرحلة حتّى لو أخذت األمورواآللّيات المؤسساتية، 

 إالّ هامشّياً، بل بدراسات واستشارات ،، كي تقوم ال بدور المانحأوسع بكثيرالعربّية المشتركة الحالية، ومنحها إمكانّيات 

، وتمكّن من لفت تمكّن مختلف الدول العربّية من االستفادة من التجارب والخبرات ،وتأهيل وتدريب ووضع أسس معيارّية

المشتركة عن العربّية المؤّسسات هذه وإذا ما تّمت مراعاة استقاللّية . انتباه الشعوب والحكومات العربّية إلى التحديات

كي تواجه كّل الصدى الكافي عن هذه المؤّسسات تي تصدر ال ولألسس المعيارّية الحكومات، يمكن أن يكون للدراسات

  . دولة تحدّياتها

  

  

      

  
 
 
  
 


